
๑ 

 

(ราง) 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรบั 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  
 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

 

 
 
 
 
 
 

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 

คสล.หมูที่ 1 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ระยะทางถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

2 

คสล.หมูที่ 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ระยะทางถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

คสล.หมูที่ 3 
 

500,000 500,000 
 

500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

3 

4 
คสล.หมูที่ 4 

 
500,000 500,000 

 
500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

5 
คสล.หมูที ่5 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



๒ 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จงัหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรบั 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

 

 
 
 
 

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมา

สะดวก 

คสล.หมูที่ 6 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ระยะทางถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

7 
คสล.หมูที่ 7 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

8 
คสล.หมูที่ 8 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

9 
คสล.หมูที่ 9 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

10 
คสล.หมูที่ 10 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



๓ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

 

 
 
 
 

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 

คสล.หมูที่ 11 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ระยะทางถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

12 
คสล.หมูที่ 12 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

13 
คสล.หมูที่ 13 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

14 
คสล.หมูที่ 14 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

15 

คสล.หมูที่ 15 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



๔ 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

 

 
 
 
 

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 

คสล.หมูที่ 16 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ระยะทางถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

17 
คสล.หมูที่ 17 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

18 
คสล.หมูที่ 18 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

19 
คสล.หมูที่ 19 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

20 
คสล.หมูที ่20 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



๕ 

 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

 

 
 
 
 

เพ่ือการคมนาคม 
สัญจรไปมาสะดวก 

คสล.หมูที่ 21 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ระยะทางถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

22 
คสล.หมูที่ 22 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

23 
คสล.หมูที่ 23 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

24 
คสล.หมูที่ 24 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 



๖ 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยทุธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 

กอสรางลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

 

เพ่ือใหมีลานตาก
ขาว/ผลผลิตทาง

การเกษตรทีใ่ชงาน
รวมกัน 

ภายในหมูที่ 1-24 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ลานคอนกรีต  

1 แหง 

มีลานตาก
ขาว/ผลิตทาง
การเกษตรที่
ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

26 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 1 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

27 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 2 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

28 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 3 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

 
 

แบบ ผ.02 



๗ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยทุธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 4 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

30 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 5 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

31 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 6 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

32 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 7 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

 

แบบ ผ.02 



๘ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยทุธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 8 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

34 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 9 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

35 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 10 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

36 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 11 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

แบบ ผ.02 



๙ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยทุธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 12 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

38 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 13 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

39 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 14 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

40 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรตี 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 15 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

แบบ ผ.02 



๑๐ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยทุธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 16 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

42 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 17 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

43 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 18 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

44 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 19 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

แบบ ผ.02 



๑๑ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยทุธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 20 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

46 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 21 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

47 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 22 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

48 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรตี 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 23 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

49 
กอสรางยกระดับไหล

ทางคอนกรีต 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 24 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

แบบ ผ.02 



๑๒ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 
ขยายไหลทางคอนกรีต

รอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 1 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทาง
ถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

51 
ขยายไหลทางคอนกรีต

รอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที ่2 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทาง
ถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

52 
ขยายไหลทางคอนกรีต

รอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 3 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทาง
ถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

53 
ขยายไหลทางคอนกรีต

รอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 4 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทาง
ถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

54 
ขยายไหลทางคอนกรีต

รอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 5 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทาง
ถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

แบบ ผ.02 



๑๓ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอือ้ตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง  
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 
กอสรางถนนยกรองพูน
ดินพรอมลงหินลูกรัง 

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 

หมูที่ 1-24 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  
ระยะทางถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

56 

ซอมแซมถนนลำเลยีง
ผลผลติทางการเกษตร 

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนนลำเลยีง
ผลผลติทางการ

เกษตร 
หมูที่ 1-24 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ระยะทางถนน

ลูกรัง 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

57 
ซอมแซมถนนลงลูกรัง/

หินคลุก 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
24 หมูบาน 

ในตำบลศรสีุข 
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนลูกรัง/ 

หินคลุกใน
ตำบลศรีสุข 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

58 
ลงลูกรังเสรมิไหล
ทางเขาหมูบาน 

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 

หมูที่ 10  
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

ระยะทางถนน
ลูกรงั 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

 

แบบ ผ.02 



๑๔ 

 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิน่ ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 

เทลานคอนกรีต ภายใน  
อบต.ศรีสุข 

เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ
หรือใชประโยชนทัว่ไป 

อบต.ศรีสุข 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ลานคอนกรีต 
1แหง 

มีลานคอนกรีต
ไวใช

เอนกประสงค 
 

กองชาง 

60 
ซอมสรางถนนลาดยาง 

ภายใน  
อบต.ศรีสขุ 

เพื่อการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก 

อบต.ศรีสุข 1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 
ถนนลาดยาง  

มีถนนลาดยาง 
ใชสญัจรไป-มา 

สะดวก 
กองชาง 

61 

การกอสรางถนน คสล. 
ภายใน  

อบต.ศรีสุข 

เพื่อการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก 

บริเวณรอบภายใน 
อบต.ศรีสุข 

ระยะทาง 500 
เมตร กวาง 5 

เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ถนน คสล. ภายใน  
อบต.ศรีสุข 

มีถนน คสล.ใช
สญัจรไป-มา 

สะดวก 
กองชาง 

62 

กอสรางปายประตู ทางเขา-
ออก  

อบต.ศรีสุข 

เพื่อใหมีปายมองเห็น
ชัดเจนในการมาติดตอ

ราชการ 

ปายทาง เขา-ออก 
อบต.ศรีสุข 

200,000 - 200,000 - 200,000 
ปาย อบต. 

ศรสีขุ 

ประชาชนมา
ติดตอราชการ
เห็นชัดเจนเกิด
ความพึงพอใจ 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



๑๕ 

 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวดัมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอือ้ตอการผลติสินคาเกษตรและอาหารคณุภาพ 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวฒันธรรมเปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที ่ยุทธศาสตรที ่ 1. การพฒันาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั 
 

หนวยงาน 
รับผดิชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 

ติดตั้งปายจราจร 
ในเขตรบัผิดชอบ อบต.ศรี

สุข 

เพื่อการมองเห็น 
ปลอดภัยในการเดินทาง 

100 ปายภายใน 
อบต.ศรีสุข 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
ปายจราจรจำนวน 

100 ปาย 

มีปายจราจร
ชัดเจนเดนิทาง 

สะดวก 
ปลอดภัย 

กองชาง 

64 
ปรับปรุง สาธารณปูโภค/

สาธารณปูการ 

เพื่อใหสาธารณปูโภค/
สาธารณปูการ มั่นคงและ

ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

อาคารสำนักงาน/
สาธารณปูโภค/
สาธารณปูการ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

อาคาร/สำนักงาน/
ศพด./ศ.พัฒนา
คณุภาพชีวิต

ผูสงูอาย ุ

ทำให
สาธารณปูโภค/
สาธารณปูการดี

ขึ้น 

กองชาง 

65 
ซอมแซม สาธารณปูโภค/

สาธารณปูการ 

เพื่อใหสาธารณปูโภค/
สาธารณปูการ มั่นคงและ

ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

อาคารสำนักงาน/
สาธารณปูโภค/
สาธารณปูการ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

อาคาร/สำนักงาน/
ศพด./ศ.พัฒนา
คณุภาพชีวิต

ผูสูงอาย ุ

ทำให
สาธารณปูโภค/
สาธารณปูการดี

ขึ้น 

กองชาง 

66 
 ตอเติม /ดดัแปลง 
สาธารณปูโภค/
สาธารณปูการ 

เพื่อใหสาธารณปูโภค/
สาธารณปูการ มั่นคงและ

ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

อาคารสำนักงาน/
สาธารณปูโภค/
สาธารณปูการ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

อาคาร/สำนักงาน/
ศพด./ศ.พัฒนา
คณุภาพชีวิต

ผูสูงอาย ุ

ทำให
สาธารณปูโภค/
สาธารณปูการดี

ขึ้น 

กองชาง 

67 
รื้อถอนสาธารณูปโภค/

สาธารณปูการ 

เพื่อใหสาธารณปูโภค/
สาธารณปูการ มั่นคงและ

ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

อาคารสำนักงาน/
สาธารณปูโภค/
สาธารณปูการ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

อาคาร/สำนักงาน/
ศพด./ศ.พัฒนา
คณุภาพชีวิต

ผูสูงอาย ุ

ทำให
สาธารณปูโภค/
สาธารณปูการดี

ขึ้น 

กองชาง 

68 
 (ถมดิน) ในเขต อบต.ศรีสุข

รับผิดชอบ 
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 
ภายใน อบต.ศรีสุข 

บริเวณพื้นที่ใน 
อบต.ศรีสุข
รับผิดชอบ 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 พื้นที่ถมดิน 

ปรับปรุงภูมิทัศน
พื้นที่ถมดนิใหดี

ขึ้น 
กองชาง 

แบบ ผ.02 



๑๖ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอือ้ตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 
กอสรางโรงจอดรถ 

ภายใน อบต.ศรีสุข 

เพ่ือมีท่ีจอดรถสำหรับ
ประชาชนท่ีมาติดตอ

ราชการ 
อบต.ศรสีุข 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

อาคารที่จอดรถ 

มโีรงจอดรถให
ประชาชนใชใน

การติดตอ
ราชการ 

กองชาง 

70 กอสรางสนามวอลเลย 
เพื่อใหสถานท่ีออก

กำลังกาย เลนกีฬาที่
เหมาะสม 

ขนาด 15 x 24 
เมตร ภายใน 
อบต. สรีสุข 

 
250,000 

 
250,000 

 
250,000 

 
250,000 

 
250,000 พ้ืนสนาม 

 
มีสถานทีออก

กาํลงักาย 

 
กองช่าง 

71 กอสรางสนามฟุตบอล 
เพื่อใหสถานท่ีออก

กำลังกาย เลนกฬีาที่
เหมาะสม 

ขนาด 30 x 50 
เมตร ภายใน 
อบต. ศรีสขุ 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
พืนสนาม 

 
มีสถานทีออก

กาํลงักาย 

 
กองช่าง 

72 กอสรางสนามตระกรอ 
เพื่อใหมีสถานท่ีออก
กำลังกาย เลนกีฬาที่

เหมาะสม 

ขนาด 12x20 
เมตร 

 ภายใน อบต.ศรี
สุข 

 

 
 

150,000 

 
 

150,000 

 
 

150,000 

 
 

150,000 

 
 

150,000 

 
 

พ้ืนสนาม 

มสีถานท่ีออก
กำลังกาย เลน

กีฬาที่
เหมาะสม 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



๑๗ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรบัโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลติและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 
กอสรางรองระบายน้ำ

แบบตัวย ู
เพ่ือใหการระบายน้ำ

ไดสะดวก 
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 1-24  

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความยาวรอง
ระบายน้ำ 

ไมทำใหเกิด
น้ำทวมขัง 

กองชาง 

74 
 

วางทอสงน้ำ  PVC 
เพ่ือใหการระบายน้ำ

ไดสะดวก 
 

หมูที่ 7 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
ความยาวทอสง

น้ำ 
ไมทำใหเกิด
น้ำทวมขัง 

กองชาง 

75 

กอสรางทอสงน้ำใตดิน
เพ่ือการเกษตร 

เพ่ือใหมีน้ำใชเพ่ือ
การเกษตร 

ภายในตำบลศรี
สุข 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ความยาวทอสง

น้ำ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีน้ำใช
เพียงพอใน
การเกษตร 

กองชาง 

76 

กอสรางสวนสุขภาพ
และปรับปรงุภูมิทัศน 

เพ่ือใหประชาชน 
มีสถานที่พักผอนและ

ออกกำลังกาย 

ภายในตำบลศรี
สุข 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  
สวนสุขภาพ/

ภูมิทัศน 

ประชาชนมี
สถานที่

พักผอนและ
ออกกำลังกาย 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



๑๘ 

 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอือ้ตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 

กอสรางศาลาพัก
ประชาชนท่ีมาติดตอ

ราชการ 

เพ่ือใหบริการ
ประชาชนผูมาติดตอ

ราชการ 

ศาลาพัก  
ใน อบต.ศรีสุข 

300,000 300,000 300,000 300,000 - 

ศาลาพัก1 แหง 

ประชาชนผู
มาติดตอ

ราชการไดพัก 
กองชาง 

78 

กอสรางศาลา
เอนกประสงคประจำ

หมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชประโยชนรวมกัน 

 
ทั้ง  24 หมูบาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนท่ีใช
บริการ/
ครัวเรือน 

ประชาชนได
ใชประโยชน

รวมกัน 
กองชาง 

79 
กอสรางอาคารเก็บตู

เอกสาร/วัสด ุ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
การจดัเก็บเอกสารให
เปนระเบียบเรียบรอย 

หองเก็บเอกสาร 1
หองขนาด 6x8เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐ - อาคาร1หลัง 
จัดเก็บเอกสาร
ใหเปนระเบียบ

เรียบรอย 
กองชาง 

80 
กอสรางอาคาร

เอนกประสงคภายใน 
อบต. ศรีสขุ 

เพื่อใหมีอาคาร
เอนกประสงค 
ที่ไดมาตรฐาน 

 อาคาร
เอนกประสงคภายใน 

อบต. ศรีสุข 
๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ - อาคาร1หลัง 

มอีาคาร
เอนกประสงค

ใชในกิจกรรม
ตางๆ 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 



๑๙ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 
โครงการกอสรางอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองแคน 

เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใกลบานสะดวกตอ

ลูกหลาน 
๑  แหง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - 

อาคาร 
1หลัง 

เด็กมอีาคาร
เตรียมความ
พรอมในการ

เรียน 

กองการศกึษา/ 
กองชาง 

82 
โครงการกอสรางอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

บานลาด 

เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใกลบานสะดวกตอ

ลูกหลาน 
๑  แหง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - 

อาคาร 
1หลัง 

เด็กมอีาคาร
เตรียมความ
พรอมในการ

เรียน 

กองการศกึษา/ 
กองชาง 

83 
โครงการกอสรางโดม/

หอประชุม ศนูยพัฒนาเด็ก
เล็กบานลาด 

เพื่อใหมีความพรอมใน
การใชจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและ
กิจกรรมตางๆของ ศพด. 

เด็กนักเรียน/ครู
ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

 

30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ - - 
โดม/

หอประชุม 
1 หลัง 

มโีดม/
หอประชุม 

ไวใชกิจกรรม
ตางๆของ ศพด. 

กองการศกึษา/
กองชาง 

84 โครงการสรางบานพัก 

ผูยากไร-ยากจนในตำบล 

เพื่อชวยเหลือผูมีฐานะ
ยากจนไดมีความเปนอยู

ที่ดีขึ้น 

บานพักผู
ยากไร-ยากจน
ตามโครงการ
ของ อบต. ศรี

สขุ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
บานพัก 

ผูยากไร-
ยากจน 

ผูยากไรไดรับ
ความชวยเหลือ
บานพักซอม

สราง บานพักท่ี
มั่นคง 

 
กองสวัสดิการ
สังคม/กองชาง 

 

แบบ ผ.02 



๒๐ 

 

 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

85 
กอสรางศูนยการเรยีนรู

ประจำหมูบาน 
เพ่ืออนุรักษภูมิ

ปญญาไทย 
๓ แหง / 

๒๔ หมูบาน 
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

ศูนยการเรียนรู 
๓ แหง 

อนุรักษ
ศลิปวัฒนธรรม
พ้ืนบานใหคง
อยูตลอดไป 

กอง
การศึกษา/ 
กองชาง 

86 
โครงการสรางหองเรยีน

เด็กอัจฉริยะ 

เพ่ือใหมีสื่อการเรียน
การสอนที่สามารถ
พัฒนาการเรียนเด็ก

ใหไดด ี

ตามโครงการของ 
อบต. ศรีสุข 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 
เดก็มีความรู

รอยละเพ่ิมขึ้น 

เด็กมีการ
พัฒนาที่
สูงขึ้น 

กอง
การศึกษา/ 
กองชาง 

87 
กอสรางรั้วและ

สวนหยอม 

เพ่ือใหศูนยเด็กมี
สภาพแวดลอมนาอยู

และสวยงาม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทัง้ ๓ ศูนย 

 
 
 

300,000 

 
 
 

300,000 

 
 
 

300,000 

 
 
 

300,000 

 
 
 

300,000 รั้วศูนยเดก็เล็ก 

สภาพแวด 
ลอมนาอยู
สวยงาม

เหมาะกับการ
จัดการเรียน

สอน 

กอง
การศึกษา/ 
กองชาง 

แบบ ผ.02 



๒๑ 

 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรบัโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอือ้ตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคณุภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

88 
กอสรางรั้วรอบสำนักงาน 

อบต.ศรีสุข 
เพื่อใชแสดงแนวเขต 

อบต. ใหชัดเจน 
อบต.ศรีสขุ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

คุณภาพการ 
ใชงาน 

พ้ืนทีเ่ปน
สดัสวนชัดเจน 

กองชาง 

89 
กอสรางเทพ้ืนขยายโรง

จอดรถยนตภายใน อบต.
ศรีสุข 

เพื่อใหประชาชนและ
พนักงานไดมีท่ีจอดรถ 

อบต.ศรีสุข ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
โรงจอดรถ  

1แหง 

ประชาชนและ
พนักงานไดมีที ่      

จอดรถ 
กองชาง 

90 
กอสรางเสาไฟฟา

สปอรตไลต 
เพ่ือเพ่ิมความสวาง
ใหกับประชาชน 

ทั้ง 24 หมูบาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
จำนวน 

เสาไฟฟา 

 
ความสวางใน

ชุมชน 
กองชาง 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๒๒ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที ่ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

91 กอสรางเสาธงชาติไทย 

เพ่ือใหเด็กไดรู
ความหมายชาติ 

ศาสนา และ
พระมหากษตัริย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในความรับผดิชอบ
ของ อบต.ศรีสุข 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
เสาธงชาติศูนย

เด็กเล็ก 

มีเสาธงชาติ
ไทยและได

รวมทำ
กิจกรรมตอน

เชา 

กอง
การศึกษา/ 
กองชาง 

92 
สรางปายศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก งามเดน 
เพ่ือใหศูนยเด็กมีปาย
ที่มั่นคง และเดนชัด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในความรับผดิชอบ
ของ อบต.ศรสีุข 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
ปายศูนยเด็ก

เล็ก 

ศูนยเด็กมี
ปายที่มั่นคง 
และเดนชัด
สวยงาม 

กอง
การศึกษา/ 
กองชาง 

93 
กอสรางประตูศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีความมั่นคง

และนาอยู 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในความรับผดิชอบ
ของ อบต.ศรีสุข 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
ประตศุูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมี

ความมั่นคง
แข็งแรงและ

นาอยู 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

94 
กอสรางรั้วรอบศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหมีรั้วรอบมี
ความปลอดภัยมั่นคง

แข็งแรง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในความรับผดิชอบ
ของ อบต.ศรีสุข 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
รั้วศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

มีรั้วรอบมี
ความ

ปลอดภัย
มั่นคงแข็งแรง 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

แบบ ผ.02 



๒๓ 

 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ยุทธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

95 
โครงการกอสรางสนาม

กีฬาประจำตำบล 

เพ่ือใหมีสนามเลนกีฬา
ที่ไดมาตรฐาน 

ปลอดภัย 

สนามวอลเลยบอล 
๑  แหง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
สุขภาพ/
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที ่

ในการออก
กำลังกาย 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

96 
โครงการกอสรางสนาม

กีฬาประจำตำบล 

เพ่ือใหมีสนามเลนกฬีา
ที่ไดมาตรฐาน 

ปลอดภัย 

สนามตระกรอ 
๑  แหง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
สุขภาพ/
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที ่

ในการออก
กำลังกาย 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

97 
โครงการกอสรางลาน
กีฬาเอนกประสงค

หมูบาน 

เพ่ือใหมีสนามเลนกีฬา
ที่ไดมาตรฐาน 

ปลอดภัย 

หมู ๒  หมู ๕ หมู ๗ 
หมู ๑๐  หมู ๙,๒๑ 
รวม ๕  แหง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
สุขภาพ/
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที ่

ออกกำลัง
กาย 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

98 
โครงการกอสรางลาน
กีฬา(คสล.)หมูบาน 

เพ่ือใหมีสนามเลนกีฬา
ที่ไดมาตรฐาน 

ปลอดภัย 

บานศรีสุข ม. ๓,๑๙ 
บานลาดสามัคค ี        

ม.๒๔ 
  รวม ๓  แหง 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
สุขภาพ/
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที ่

ออกกำลัง
กาย 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

แบบ ผ.02 



๒๔ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

99 
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ภายในหมูบาน 
มีแสงสวางเพียงพอใน

การสญัจรไป-มา 
หมูที่ 1-24 

หมูบาน 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 
จุดที่ติดตั้ง 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองชาง 

100 

ปรับปรุงซอมแซม
ไฟฟาแสงสวาง

ภายในตำบลศรสุีข 

มีแสงสวางเพียงพอใน
การสญัจรไป-มา 

ภายในตำบล 
ศรีสุข 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จุดที่ติดตั้ง 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองชาง 

101 
โครงการสรางปอม

ยามหมูบาน 

เพ่ือใหผูรับผิดชอบ
หนาที ่

ไดมสีถานที่ปฏิบตัิ
หนาที ่

หมูที ่1-24 
หมูบาน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
สถิติความ
ปลอดภัย 

ประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

102 
กอสรางหองสมดุ
ประชาชนและวดีี

ทศันประจำหมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนรับรู
สื่อตางๆและความรู

ใหม 

หมูที่ 1-24 
หมูบาน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
สุขภาพจิต/
ครัวเรือน 

มีความรู
สามารถสืบ

ทอดในชุมชน 
กองชาง 

 

แบบ ผ.02 



๒๕ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบรหิารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1.ปรับโครงสรางการผลติดานการเกษตรใหเอือ้ตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีวั้ด (KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรบั 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103 

กอสรางหอกระจาย
ขาวพรอมเสยีงตาม

สาย 

เพ่ือเปนชองทางใน
การกระจายขาวและ

รับรูขาวสารของ
ประชาชน 

ภายในตำบลศรสุีข 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ประชาชนผูรับ
ขอมูลขาวสาร 

ประชาชน
ไดรับขอมลู

ขาวสารทั่วถึง 

กองชาง 

104 

ซอมแซมหอกระจาย
ขาว 

เพ่ือเปนชองทางใน
การรับรูขาวสาร 

ภายในตำบลศรสุีข 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ประชาชนผูรับ
ขอมูลขาวสาร 

ประชาชน
ไดรับขอมลู

ขาวสารทั่วถงึ 

กองชาง 

105 

โครงการติดตั้งกลอง 
CCTV  อบต.ศรสุีข
และภายในตำบลศรี

สุข 
 

เพ่ือลดการกอ
เหตุราย และแหลง

มั่วสุมเยาวชนในพื้นที ่

อบต.ศรสีุข/ 
หมูที่1-๒๔  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑.๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
การปฏิบัติงาน

ดีขึ้น 

ลดการกอ
เหตุราย และ
แหลงมั่วสมุ

เยาวชน 

งานปองกัน 
ฯ/กองชาง 

แบบ ผ.02 



๒๖ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

106 
กอสรางทอระบายน้ำ

พรอมบพัก 

 
เพ่ือใหการระบาย

น้ำไดสะดวก 
หมูที่ 20 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ความยาว
ทาง

ระบายน้ำ 

ไมทำใหเกิดนำ้
ทวมขัง 

กองชาง 

107 

กอสรางหอถังสูง
พรอมวางระบบ
ประปา ภายใน

สำนักงาน อบต.ศรสุีข 

เพ่ือใหมีน้ำใชที่
เพียงพอ 

หอถัง  
๑   แหง 

 
 

200,000 
 
- 

 
- 

 
 

200,000 
 
- 

หอถัง  
๑   แหง 

มีน้ำใช
อุปโภค/
บริโภค 

กองชาง 

108 

 
ประปาสวนภูมภิาค 
จากบานน้ำเที่ยงถึง
สำนักงาน อบต. 

 
มีปะปาที่ได
มาตรฐาน 

 
จากบานนำ้

เท่ียงถึง
สำนักงาน 

อบต. 

 
300,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
300,000 ระบบ

ประปา 
1แหง 

ไดปะปาที่ได
มาตรฐานและ

แข็งแรง 
กองชาง 

109 

ขยายเขตทอประปา 
ภายใน อบต.ศรสีขุ 

เพ่ือใหมีน้ำอุปโภค 
บริโภคเพียงพอ

ทั่วถึง 

ภายใน อบต.
ศรีสุข 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบ
ประปา 
1แหง 

ไดปะปาที่ได
มาตรฐานและ

แข็งแรง 
กองชาง 

แบบ ผ.02 



๒๗ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลติและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

110 
 

วางทอระบายน้ำ 
 

เพ่ือระบายน้ำได
สะดวก 

 
ภายในหมูบาน
หมูที่ 1-24  

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
ความยาวทอ
ระบายน้ำ 

ไมทำใหเกิด
น้ำทวมขัง 

กองชาง 

111 
วางทอระบายน้ำฝา

ซีกพรอมฝาปด 
 

เพ่ือระบายน้ำได
สะดวก 

 
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 1-24  

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
ความยาวทอ
ระบายน้ำ 

ไมทำใหเกิด
น้ำทวมขัง 

กองชาง 

112 
กอสรางรางระบายน้ำ  

เพ่ือระบายน้ำได
สะดวก 

ภายในหมูบาน 
หมูที่ 1-24 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความยาวราง
ระบายน้ำ 

ไมทำใหเกิด
น้ำทวมขัง 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



๒๘ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง   
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

113 
กอสรางระบบประปา
หมูบาน พรอมหอถัง

สูง 

เพ่ือใหประชาชนมีนำ้
ใชอุปโภค/บรโิภค 

หมูที่ 1-24 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประปาหมูบาน
1 แหง 

ประชาชนมี
น้ำใชอุปโภค/

บริโภค 
กองชาง 

114 
วางทอกลมระบายนำ้ เพื่อระบายน้ำได

สะดวก 
หมูที่ 7 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวทอ

ระบายน้ำ 
ไมทำใหเกิด
นำ้ทวมขัง 

กองชาง 

115 
กอสรางรองระบาย

น้ำ 

 
เพ่ือใหการระบายน้ำ

ไดสะดวก 
หมูที ่ 8 

 
200,000 

 
200,000 

 

 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

ความยาวทาง
ระบายน้ำ 

ไมทำใหเกิด
น้ำทวมขัง 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



๒๙ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบรหิารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

116 

ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมหอถังสูงและ
วางระบบประปา 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอทั่วถงึ 

หมูที่ 1-24 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ประชาชนผูใช
น้ำประปา 

 
 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

 
 
 

กองชาง 

117 

โครงการกอสรางหอ
ประปาพรอมระบบ

ประปา 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอทั่วถึง 

หมูที่ 1-24 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ประชาชนผูใช

น้ำประปา 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

118 

ขยายทอเมนและวาง
ระบบประปา 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอทั่วถึง 

หมูที ่1-24 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ประชาชนผูใช

น้ำประปา 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



๓๐ 

 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

119 
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
และวางระบบประปา 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช 

หมูที่ 9 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ประชาชนผูใช

น้ำประปา 

ประชาชนมี
นำ้อุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

120 
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
และวางระบบประปา 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช 

หมูที่ 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ประชาชนผูใช

น้ำประปา 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

121 
ซอมแซมรางสง

น้ำประปา 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ

สะอาดใช 
หมูที ่13 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนผูใช
น้ำประปา 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๓๑ 

 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสนิคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

122 
เจาะบอบาดาลพรอม
หอถังสูงและตดิตั้ง

ระบบกรองน้ำ 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอทั่วถึง 

หมูที่  20 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บอบาดาล/หอ
ถงัสูง/ระบบ

ประปา 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

123 

กอสรางระบบ
ประปาพรอมหอถัง
สูงและขยายทอเมน

ประปา 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอทั่วถึง 

หมูที่ 22 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บอบาดาล/หอ
ถังสูง/ระบบ

ประปา 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

124 

เจาะบอบาดาลเพ่ือ
การเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอทั่วถงึ 

หมูที่ 1-24 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บอบาดาล ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

125 

ขุดบอธนาคารน้ำใต
ดิน ภายในเขตพ้ืนที่ 

อบต.ศรสีุข 
ทั้ง 24 หมูบาน 

เพ่ือจัดการน้ำตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(ธนาคารน้ำ
ใตดิน)เปนแบบอยาง

และขยายผลการ
พัฒนาสู อปท.อ่ืนๆ 

พ้ืนที่ธนาคารน้ำใต
ดิน อบต. 

ศรีสุข รับผิดชอบ  
ทั้ง 24 หมูบาน 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีพื้นท่ีบอ
ธนาคารน้ำใต
ดินเหมาะแก
การเรยีนรู ใน

พ้ืนที่  
อบต.ศรสีขุ 

ประชาชนไดใช
ประโยชนจาก
น้ำดินสูแปลง

เกษตร
ผสมผสานดวย

การพ่ึงพา
ตนเอง 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



๓๒ 

 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

126 

เจาะบอบาดาลพรอม
เครื่องกรองน้ำในตำบล

ศรีสุข 

เพื่อใหประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคเพียงพอ

ทั่วถึง 

ภายในตำบลศรี
สุข 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บอบาดาล/
เครื่องกรอง

น้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค 

กองชาง 

127 
ปรับปรุง 

สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

เพื่อใหสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ มั่นคง
และปลอดภัยในการใช

งาน 

ระบบประปา 
ในความ

รับผิดชอบ 
อบต.ศรีสุข 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระบบประปา 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคใช

ปลดอภัย 

กองชาง 

128 
ซอมแซม 

สาธารณูปโภค/
สาธารณปูการ 

เพื่อใหสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ มั่นคง
และปลอดภัยในการใช

งาน 

ระบบประปา 
ในความ

รับผิดชอบ 
อบต.ศรีสุข 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระบบประปา 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคใช

ปลดอภัย 

กองชาง 

129 
 ตอเตมิ /ดัดแปลง 
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

เพื่อใหสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ มั่นคง
และปลอดภัยในการใช

งาน 

ระบบประปา 
ในความ

รับผิดชอบ 
อบต.ศรีสุข 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ระบบประปา 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคใช

ปลดอภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



๓๓ 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลติสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

130 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 1 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

131 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 2 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

132 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 3 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

133 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 4 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

134 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 5 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 



๓๔ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลติสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

135 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 6 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

136 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 7 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

137 
ขยายไหลทาง

คอนกรตีรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 8 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

138 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 9 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

139 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 10 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 



๓๕ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

140 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 11 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

141 
ขยายไหลทาง

คอนกรตีรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 12 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

142 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 13 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

143 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 14 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

144 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 15 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

แบบ ผ.02 



๓๖ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1.ปรบัโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ยุทธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

145 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 16 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

146 
ขยายไหลทาง

คอนกรตีรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 17 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

147 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 18 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

148 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 19 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

149 
ขยายไหลทาง

คอนกรีตรอบหมูบาน 
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก 
หมูที่ 20 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

แบบ ผ.02 



๓๗ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวดัมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวัดที ่ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง  
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีวั้ด (KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

150 
ขยายไหลทาง
คอนกรีตรอบ

หมูบาน 

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 

หมูที่ 21 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ระยะทางถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

151 
ขยายไหลทาง
คอนกรีตรอบ

หมูบาน 

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 

หมูที่ 22 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ระยะทางถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

152 
ขยายไหลทาง
คอนกรีตรอบ

หมูบาน 

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 

หมูที ่23 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ระยะทางถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

153 
ขยายไหลทาง
คอนกรีตรอบ

หมูบาน 

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก 

หมูที่ 24 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ระยะทางถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

รวม  153  โครงการ 
85,200,000 83,500,000 83,900,000 80,600,000 78,600,000 

 

 
 

แบบ ผ.02 



๓๘ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยทุธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเภทขุดลอกแหลงน้ำ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
ขดุลอกหนองฟาน 

 
เพ่ือใหประชาชน 
มีน้ำใชในฤดูแลง 

หนองฟาน 
หมูที ่19 

2,000,000 - 2,000,000 - 2,000,000 
ผลสำเร็จของ

พ้ืนทีท่ี่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
น้ำเพียงพอ

เพ่ือ
การเกษตร

ในชวงฤดูแลง
และแกไข

ปญหาน้ำแลง 
น้ำทวม 

กองชาง 

2 ขุดลอกหนองน้ำสราง 
เพ่ือใหประชาชน 
มีน้ำใชในฤดูแลง 

ม.4 1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 
ผลสำเร็จของ

พ้ืนที่ที่
ดำเนินการ 

กองชาง 

3 
ขุดลอกหนองพรอมทอ

สงน้ำบาน 
ดอนอิจันทร 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
ใชในฤดูแลง 

ขุดลอก
หนองพรอม
ทอสงน้ำ 
หมูที่  6 

 
500,000 

- 500,000 - 500,000 
ผลสำเร็จของ

พ้ืนที่ที่
ดำเนินการ 

กองชาง 

4 
ขุดลอกหนอง 

อิโจน 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ

ใชในฤดูแลง 
หมูที่ 7 2,000,000 - 2,000,000 - 2,000,000 

ผลสำเร็จของ
พ้ืนที่ที่

ดำเนินการ 
กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๓๙ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบรหิารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลติและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเภทขุดลอกแหลงน้ำ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 
คลองสงน้ำเพ่ือ

การเกษตร 
เพ่ือใหมีน้ำใชเพ่ือ
อุปโภคบรโิภค 

หมูที ่3,19,5,10, 
11,13,18,24 

30,000,000 - 30,000,000 - 30,000,000 
ความยาวคลอง
สงนำ้ 

ประชาชนมี
น้ำใชเพียงพอ 

 
กองชาง 

 

6 
ขุดลอกหนองหวา 

 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ

ใชในฤดูแลง 
หมูที ่9 ,21 

 
2,000,000 

 
- 2,000,000 

 
- 2,000,000 

ผลสำเร็จของ
พ้ืนทีท่ี่

ดำเนินการ 

ประชาชนมี
นำ้เพียงพอ

เพ่ือ
การเกษตร

ในชวงฤดูแลง
และแกไข
ปญหา 

น้ำแลง น้ำ
ทวม 

กองชาง 

7 
ขุดลองรองน้ำ

สาธารณประโยชน 
 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
ใชในฤดูแลง 

หมูที่ 22 

 
2,000,000 

 
- 2,000,000 

 
- 2,000,000 

ผลสำเร็จของ
พ้ืนที่ที่

ดำเนินการ 
กองชาง 

8 ขุดลอกบึงหนองแข 
เพ่ือใหประชาชนมีนำ้

ใชในฤดแูลง 
หมูที่11 

 
2,000,000 

 
- 2,000,000 

 
- 2,000,000 

ผลสำเร็จของ
พ้ืนที่ที่

ดำเนินการ 
กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๔๐ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบรหิารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรบัโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที ่ยุทธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเภทขุดลอกแหลงน้ำ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 
ขุดลอกหนองตน

ยูง 
เพ่ือใหประชาชนมี

น้ำใชในฤดูแลง 
หมูที่ 11 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ผลสำเรจ็
ของพ้ืนที่ที่
ดำเนินการ 

 กองชาง 

10 
ขุดลอกหนองหวา 

บานดอนขมิ้น 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำใชในฤดูแลง 

หนองหวา หมูที่ 
12 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
ผลสำเร็จ
ของพ้ืนที่ที่
ดำเนินการ 

 กองชาง 

11 ขุดสระกักเก็บน้ำ 
เพ่ือใหประชาชนมี

น้ำใชในฤดูแลง 
สระกักเก็บน้ำ 

หมูที่ 21 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ผลสำเร็จ
ของพ้ืนที่ท่ี
ดำเนินการ 

 กองชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๔๑ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคณุภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเภทขุดลอกแหลงน้ำ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 
ขุดลอกหนอง

สองหอง 

เพ่ือให
ประชาชน 

มีน้ำใชในฤดู
แลง 

หนองสองหอง 
หมูที ่23 

 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
ผลสำเร็จ
ของพ้ืนที่ที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
น้ำเพียงพอ

เพ่ือ
การเกษตร 

 

กองชาง 

13 

จัดการพ้ืนที่
การเกษตร

องคการบริหาร
สวนตำบลศรสีขุ 

สูบน้ำดวย
พลังงาน

แสงอาทิตย  

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอตอ
การเกษตร 

พ้ืนทีไ่ดรับ
ประโยชน  หมูที่ 

1-24 

 
 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

รอยละของ
เกษตรที่มี
น้ำใชเพ่ือ
การเกษตร
เพ่ิมมากขึ้น 

มีน้ำ
เพียงพอตอ

การทำ
การเกษตร 

กองชาง 

14 
จัดซื้อถัง 

เก็บน้ำภายใน
ตำบลศรีสุข 

เพ่ือกักเก็บน้ำ
ไวใชในฤดูแลง 

หมูที่ 1-24 
 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

จำนวนผูใช
น้ำ/

ครัวเรือน 

ประชาชน
ผูใชน้ำได

ทั่วถึง 
กองชาง 

รวม  14  โครงการ 
50,700,000 

 
9,200,000 

 
50,700,000 

 
9,200,000 

 
50,700,000 

 
 

  

แบบ ผ.02 



๔๒ 

 

 



๔๒ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 สงเสริมและพฒันาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี   ๒.  การพัฒนาดานศกึษา ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
          2.1 แผนงานการศึกษา   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา/พ้ืนทีอ่บต.

ศรีสุขรบัผิดชอบ 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีนมี
ความรูปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

โรงเรียน,ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก /

พ้ืนที่ 
อบต.ศรสีุข 
รับผิดชอบ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รอยละ
จำนวนเด็ก
นักเรียนเขา

รวม
โครงการ 

เด็กนักเรยีนมี
ความรูสามารถ
ปองกันและ

แกไขปญหายา
เสพติดได 

กอง
การศึกษา

/งาน
ปองกันฯ 

2 

โครงการปองกันเด็ก
จมน้ำและความ

ปลอดภัยของเดก็ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเรยีนรูการ
ชวยเหลือตนเอง

เบ้ืองตน/และถูกตอง
ในการชวยเหลือผูอ่ืน 

เดก็และครูในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ทั้ง3ศูนย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รอยละ
จำนวนเด็ก
นักเรียนเขา

รวม
โครงการ 

เด็กนักเรยีน
สามารถ

ชวยเหลือตนเอง
และผูอ่ืนไดใน

เบ้ืองตน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 



๔๓ 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 สงเสริมและพฒันาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสูการเปนศนูยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น 
ยุทธศาสตรท่ี   ๒.  การพัฒนาดานศกึษา ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 

          2.1 แผนงานการศึกษา   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
โครงการปองกันและ

แกไขปญหาการตั้งครรภ
ในสถานศึกษา 

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภใน

สถานศึกษา 

ตามโครงการของ 
อบต.ศรสีุข 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความรู/นักเรียน 
มีความพรอม
และเขาใจใน

เรื่องเพศมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

4 

จัดหาเครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก 

กลามเนื้อมดัเล็ก/ใหญ
สนามกลางแจง 

เพ่ือใหเด็กมีของเลน
ในสนาม 

ตามโครงการของ 
อบต.ศรสีุข 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พัฒนาการ/เด็ก 
มีของเลนใหเด็ก
ไดเพลิดเพลิน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 



๔๔ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ) 

องคการบรหิารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 สงเสริมและพฒันาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศกึษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี   ๒.  การพัฒนาดานศกึษา ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
          2.1 แผนงานการศึกษา   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 
จัดการเรียนการสอน

(รายหัว) ระดับ
อนุบาล 

เพ่ือใหเด็กมีความ
พรอมในการเรยีน 

เด็กนักเรยีน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีน 
เพ่ือใหเด็กมีความ
พรอมในการเรยีน 

กอง
การศึกษา 

 

6 

สนับสนุน
ทุนการศึกษาสำหรับ
นักเรียนในเขตพ้ืนที่

ตำบลศรีสุข 

เพ่ือใหทุนการศึกษา
แกนักเรียนท่ีเรยีนด ี

๒ ครั้ง/ป ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความรู/
นักเรียน 

แบงเบาภาระ 

ของผูปกครอง 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 



๔๕ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 สงเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศกึษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี   ๒.  การพัฒนาดานศกึษา ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
          2.1 แผนงานการศึกษา   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีวั้ด (KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 
สงเสริมศูนยการเรียนรู

ชุมชนในตำบล 

เพ่ือเปดโรงเรียนหรือ
ศูนยการเรียนรูประจำ

ตำบล 
๑  แหง ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ 

รอยละความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความรูในดาน

ตาง ๆ 

กองการศึกษา 
 

8 

 
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรกอง

การศึกษา 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทาง
การศึกษา 

บุคคลากรกอง
การศึกษา 

 
 
50,000 

 

 
 
50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 
รอยละบคุลากร

เขารวม 

บุคคลากรกอง
การศึกษามี
การพัฒนา
ตัวเองข้ึน 

กองการศึกษา 

9 
โครงการไอโอดีนกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กไดรับการ
ดูแลในดานสุขภาพ 

เด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ 
อบต.ศรสีุข 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
เดก็ไดรับไอโอดัน

รอยละรอย 
เด็กทุกคน

ไดรับไอโอดีน 
กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๔๖ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 สงเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี   ๒.  การพัฒนาดานศกึษา ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
          2.1 แผนงานการศึกษา   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูอยางถูกวิธี 

ผูปกครองและเด็ก
ในพ้ืนที ่อบต. ศรีสขุ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
รอยละคุณภาพ

ชีวิต/เด็ก 

เด็กรับการ
อบรมเลี้ยงดู
อยางถูกวิธี 

กอง
การศึกษา 

11 
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เพ่ือใหเด็กมีอาหารพียง
พอตามหลกัโภชนาการ 

ร.ร.สังกัด สพฐ.และ
ศูนยพัฒนาเด็ก 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
รอยละเด็กไดรับ
อาหารกลางวัน 

เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

12 
โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)ฯ 

เพ่ือใหเด็กมีอาหารเสริม
(นม)ท่ีเพียงพอ 

ร.ร.สังกัด สพฐ.และ
ศูนยพัฒนาเด็ก 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
รอยละเด็กไดรับ
อาหารเสริม(นม) 

เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

13 

การประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 

เพ่ือเตรียมขอมูลเอกสาร
ตางๆรองรับการประเมิน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทัง้ ๓ ศูนย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
รอยละ

ประสิทธิภาพ
บุคลากร 

ศูนยเด็กมีขอมลู
เอกสาร รองรบั
การประเมิน
ภายใน-นอก 

กอง
การศึกษา  

 
 
 

แบบ ผ.02 



๔๗ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 สงเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี   ๒.  การพัฒนาดานศกึษา ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
          2.1 แผนงานการศึกษา   

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 
โครงการ 

สงเสริมรักการอาน  

เพ่ือเปนการเตรียม
พัฒนาการของเด็ก ทัง้ 

๔ ดาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทัง้ ๓ ศูนย 

 
 

5๐,๐๐๐ 

 
 

5๐,๐๐๐ 

 
 

5๐,๐๐๐ 

 
 

5๐,๐๐๐ 

 
 

5๐,๐๐๐ 
รอยละความรู/

เด็ก 

เตรียม
พัฒนาการของ
เด็ก ทั้ง ๔ ดาน 
และการอาน- 

เขียน 

กอง
การศึกษา 

15 
โครงการเย่ียมบาน

นักเรียน 
เพ่ือใหครูไดขอมูล
พ้ืนฐานเก่ียวกับเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง ๓ ศนูย 

 
 

2๐,๐๐๐ 

 
 

2๐,๐๐๐ 

 
 

2๐,๐๐๐ 

 
 

2๐,๐๐๐ 

 
 

2๐,๐๐๐ 
ศักยภาพ/เด็ก 

ครูทราบขอมลู
พ้ืนฐานเก่ียวกับ

ตัวเด็กนำมา
พัฒนา 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 



๔๘ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 สงเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี   ๒.  การพัฒนาดานศกึษา ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
          2.1 แผนงานการศึกษา   
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 
โครงการฝกอบรมพัฒนา
เด็กเพ่ือเขาสูประชาคม

อาเซียน 

เพ่ือพัฒนาเด็กใน
ตำบล 

สูอาเซียน 

พัฒนาเด็กเพ่ือ
เขาสู

ประชาคม
อาเซียน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ระดับความรู 
เด็กมีความรู

มากขึ้น 
กอง

การศึกษา 

17 

โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ทักษะฝมือแรงงานเพ่ือ
รองรับการกาวเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 

เพ่ือพัฒนาฝมือ
แรงงานและ
ยกระดบัฝมือ

แรงงานในตำบล 
จำนวน  ๒๐๐  คน 

พัฒนาฝมือ
แรงเพื่อกาว

เขาสู
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 
(AEC) 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ระดับความรู 

มีฝมือแรงงาน
ดีขึ้น 

รองรับการ
กาวเขาสู
(AEC) 

กอง
การศึกษา/ 
กองสวสัด ิ
การสังคม 

18 
ศึกษานอกสถานที่และ

แหลงเรียนรู 

เพ่ือใหเด็กไดเรยีนรู
จากประสบการณ
จริง นอกหองเรียน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง ๓ 

ศูนย 
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความรู/เด็ก 

เด็กๆไดเรียนรู
จาก

ประสบการณ
จริง  

นอกหองเรียน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 



๔๙ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 สงเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อยกระดับสูการเปนศนูยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี   ๒.  การพัฒนาดานศกึษา ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
          2.1 แผนงานการศึกษา   

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 
สงเสริมสุขอนามัยเดก็
เล็กของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

เพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมในการ

เรียนการสอน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๓ 

ศูนย 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รอยละ
สุขภาพ/เด็ก 

เปนการเตรียม
ความพรอมใน
การเรยีนการ

สอน 

กอง
การศึกษา 

20 

พัฒนาศูนยเด็กนาอยูสู
มาตรฐานการดำเนินงาน 

เพ่ือใหเปนศูนยผาน
เกณฑมาตรฐานของ
กรมฯ 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง ๓ 
ศูนย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
รอยละ

ความรู/เด็ก 

ใหเปนศูนย
เด็กผานเกณฑ
มาตรฐานของ

กรมฯ 

กอง
การศึกษา  

21 
สนับสนุนคาใชจายทาง

การศึกษา 
เพ่ือใหเด็กมีความ
พรอมในการเรยีน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 3 
ศูนย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
รอยละเด็กมี
วัสดุ/อุปกรณ

เรียน 

เด็กนักเรยีนมี
วัสดุ/อุปกรณ

สำหรับ
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 



๕๐ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ค. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 สงเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ง. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี   ๒.  การพัฒนาดานศกึษา ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
          2.1 แผนงานการศึกษา   
  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 
โครงการปฏิบัติ

ธรรม 
รักษาศีล 

เพ่ือใหประชาชน 
ไดรวมรักษาศลี 5 

๒๔ หมูบาน ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 
ประชาชน/
ครัวเรือน 

ประชาชนไดมี
สวนรวมในการ

จัดกิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

23 

สงเสริมสนับสนุน
งานบุญประเพณี
และวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยูสืบไป 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่   

ตำบลศรีสุข 
40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ ความรู/เด็ก 

เด็กๆไดเรียนรู
เก่ียวกับวัน

สำคัญตางๆ ของ
ไทย 

กอง
การศึกษา 

24 
โครงการกิจกรรมวัน

เด็กแหงชาต ิ
เพ่ือใหความสำคญักับเด็กใน

การจัดกิจกรรม 
โรงเรียนในเขต 

อบต.ศรสีุข 
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

การสืบสานประ 
เพณี/เด็ก 

เด็กไดทำ
กิจกรรมรวมกัน 

กอง
การศึกษา 

25 
โครงการ 

วันสงกรานต 
เพ่ือสืบสานประเพณีที่ดีงาม  

อนุรักษวันผูสูงอาย ุ
๑ ครั้ง/ป ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

จำนวนผูสูงอายุ
ประชาชน 

ไดสืบสาน
อนุรักษ รักษา
วัฒนธรรมที่ดี

งาม 

กอง
การศึกษา 

 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.02 



๕๑ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดบัสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศกึษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศกึษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่   ๒.  การพัฒนาดานศกึษา ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
          2.1 แผนงานการศกึษา   

  
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 
แขงขันกีฬาตานยา
เสพติด 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสามัคคีในหมู

คณะ 
๒ ครั้ง/ป ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สุขภาพ/เดือน 

ประชาชนมีการออก
กำลังกายไมพ่ึงพายา
เสพติด 

กอง
การศึกษา 

27 

โครงการกอสรางสวน
สุขภาพหมูที่ ๑๗ 

เพ่ือสงเสริมการออก 
 กำลังกาย 

สวนสขุภาพ 
หมูที่ ๑๗ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

สุขภาพ/
ประชาชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกาย แข็งแรง  

 
กอง

การศึกษา 

28 
โครงการสนับสนุน

อุปกรณกีฬา 
เพ่ือสงเสริมการออก 

กำลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณกีฬา
ใหกับหมูบาน 

ภายในตำบลศรสุีข 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

สุขภาพ/
ประชาชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกาย แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

29 
สืบสานงานประเพณี

บุญบั้งไฟ 

เพ่ือสืบสานงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ จดั
ตกแตงสถานที่ ขบวน

แหบั้งไฟ ตำนาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

ขบวนแหประยุกต จัด
ประกวดขบวนแหบญุ

บั้งไฟ 

ประชาชนในเขต
ตำบลศรีสุข/
นกัทองเที่ยว 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
จำนวน

ประชาชนเขา
รวมขบวนแห 

สืบสานประเพณีบญุ
บั้งไฟ/สงเสรมิการ

ทองเที่ยว 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



๕๒ 

 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  3 สงเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่ยกระดบัสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศกึษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การจัดการศกึษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่   ๒.  การพัฒนาดานศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 

          2.1 แผนงานการศึกษา   

  
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 

โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาตานยา

เสพติด 
ศรีสุข เกมส 

เพื่อสงเสริมการออกกำลังกาย
และการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

จัดการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพ

ติด 
ศรีสุขเกมส 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
สุขภาพ/
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
ไมเกิดปญหา 
ยาเสพตดิ 

สำนักปลัด 
กอง

การศึกษา 

31 
โครงการแขงขันกีฬา

เชื่อมสัมพันธ 
วันทองถิ่นไทย 

เพื่อสงเสริมการออกกำลังกาย
และความสามัคคใีนหมูคณะ 

แขงขันกีฬา 
วันทองถิ่นไทย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
สุขภาพ/
ประชาชน 

มีสุขภาพแข็งแรง
และความสามัคคี

ในหมูคณะ 

กอง
การศึกษา 

32 
สงเสริมสนับสนุนงาน

ดานศาสนา 
เพือ่สงเสริมอนุรักษประเพณีอัน

ดีงาม 
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลศรีสุข 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
รอยละ

ผูเขารวม 

ประชาชนได
อนรุักษวัฒนธรรม
ทองถิ่นอันดีงาม
ไวใหลูกหลาน

สืบไป 

กอง
การศึกษา 

รวม  32  โครงการ 9,130,000 9,130,000 9,130,000 9,130,000 9,130,000  

 

แบบ ผ.02 



๕๓ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒5๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒570 
(บาท) 

1. 
 
 

โครงการอบรมสงเสรมิ
สุขภาพหวงใยใสใจผูสูงอาย ุ
ผูดูแลผูสูงอายุตำบลศรสุีข 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ ผูดูแล
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ
ในตำบลศรสีุข 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ผูสูงอายุ ผูดูแล
ผูสูงอายุใน
ตำบลศรีสุข 

สงเสริม
สุขภาพชีวิต 
ของผูสูงอายุ

ผูดูแลผูสูงอายุ
ใหดีข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. 
 
 
 

โครงการฝกอบรมอาชีพ
ใหกับผูสูงอายุและผูดูแล
ผูสูงอายุตำบลศรีสุข 

เพ่ือสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสงูอายุ
ในชุมชนตำบลศรสุีข 

ผูสูงอายุตำบลศรีสุข 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผูสูงอายุตำบล
ศรีสุข 

ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
และความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.02 



๕๔ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห    

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒5๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒570 
(บาท) 

3 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การฝกอบรมดานการ
ประกอบอาชีพใหกับ
ครอบครัวผูมีรายไดนอย ผู
ยากไร ผูดอยโอกาสเมื่อ
ไดรับผลจากการเกิดภัยพิบัติ
ตาง ๆ ในชุมชนตำบลศรสุีข 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ
ฝกอบรมดานการประกอบ
อาชีพใหกับครอบครัวผูมี
รายไดนอย ผูยากไร 
ผูดอยโอกาสเมื่อไดรับผล
จากการเกิดภัยพิบัตติาง ๆ 
ในชุมชนตำบลศรสุีข 

ประชาชนในตำบลศรีสุข 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
ตำบลศรีสุข 

สงเสริมสนับสนุน
การฝกอบรมดาน

การประกอบ
อาชีพใหกับ
ครอบครัวผูมี
รายไดนอย ผู

ยากไร 
ผูดอยโอกาสใน

ชุมชนตำบลศรสีขุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการสภา
เด็กและเยาวชนตำบลศรีสุข 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนในตำบล
ศรีสุข 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ
เยาวชนใน
ตำบลศรีสุข 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการมี
สวนของ
ประชาชนในการ
สงเสริมและ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.02 



๕๕ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒5๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒570 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของผูยากไร ผูดอยโอกาส 
ในตำบลศรสีุข 

เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิต
ของผูยากไร ผูดอยโอกาส 
ในตำบลศรสีุข 

ประชาชนในตำบลศรีสุข 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนใน
ตำบลศรีสุข 

ผูยากไร ผูดอยโอกาส 
ในตำบลศรสีุข 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

6 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพดาน
วิชาการและปฏิบัติงานของ
กลุมสตรี และครอบครัวใน
ชุมชนตำบลศรสีขุใน
การศึกษาดูงาน 

เพ่ือใหกลุมสตรไีดมีการ
พัฒนาศักยภาพดาน
วิชาการและการ
ปฏิบัติงานของกลุมสตรี 
และครอบครัวในชุมชน
ตำบล 

กลุมสตรี  
และประชาชนในพื้นที ่

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของกลุม
ตรีและคนใน
ครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

เพ่ือใหกลุมสตรี
สามารถนำความรูที่
ไดรับไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน 
ตลอดจนประยุกตใช
ใน ในการพัฒนา
ครอบครัวชุมชนได 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.02 



๕๖ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสงัคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒5๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒570 
(บาท) 

7. โครงการอบรมฟนฟูพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
พิการในตำบลศรีสุข 
 

เพือ่ใหผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดูแลมีความรูและทักษะใน
การดูแลและฟนฟู
สมรรถภาพรางกายได 

ผูสูงอายุและผูพิการใน
ตำบลศรีสุข 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
ผูสงูอายุและผู

พิการ 

เพื่อใหผูสูงอายุ 
ผูพิการและ

ผูดูแลมีความรู
ในสิทธิ

ประโยชนของ
ผูสงูอายุ

สามารถนำ
ความรูไปใชได

ถูกตอง 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

8. โครงการสนับสนุนสงเสริมกลุม
อาชีพระดับตำบลศรีสุข 
 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การเรียนรูของชมุชน และ
พัฒนากลุมอาชพีในตำบล 
 

ประชาชนในตำบลศรีสุข 
/กลุมอาชีพตำบลศรีสุข 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนใน
ตำบลศรีสขุ 

สงเสริม
สนับสนุนกลุม
อาชีพตำบล 
ศรีสุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9. โครงการอุดหนุนสงเสริม
สนับสนนุศูนยปราชญชาวบาน 
ภายในตำบลศรีสขุ 

เพือ่สงเสริมสนับสนุนศนูย
ปราชญชาวบาน 

การเรียนรูของชุมชนและ
พัฒนากลุมอาชีพในตำบล 

ศูนยปราชญชาวบาน /
กลุมอาชีพตำบลศรีสุข 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละประชาชน
ในตำบลศรีสขุที่

เขารวมกลุม
อาชีพ 

ประชาชนใน
ตำบลศรีสขุท่ี
เขารวมกลุมมี
อาชีพ รายได 
เพิ่มขึ้น 

องคกร
ประชาชน/กอง
สวัสดิการสังคม 

แบบ ผ.02 



๕๗ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ค. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ง. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห    

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒570 
(บาท) 

10 
สนับสนุนกลุมสตรี 

กลุมเลี้ยงสตัว 
เพ่ือใหอาชีพมีความ
เขมแข็งและยังยืน 

หมูที ่1- 24 
หมูบาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
รอยละสมาชิก

ในกลุม 

สมาชิกในกลุมมี
ความเขมแข็ง

และพึ่งตัวเองได 

กองเกษตร/กอง
สวัสดิการสังคม 

11 
สนับสนุนเงินทุน
เพ่ือการเกษตร 

เพ่ือใหมีความเขมแข็ง
และยั่งยืน 

หมูที่ 1- 24 
หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รอยละความพึง
ใจประชาชน 

เกษตรกรมี
ความเขมแข็ง

และพึ่งตนเองได 

กองเกษตร/กอง
สวัสดิการสังคม 

12 
สนับสนุนงานบุญ

ประเพณ ี

เพ่ือใหประชาชนมีการ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม 

หมูที่ 1- 24 
หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รอยละความพึง
ใจประชาชน 

ประชาชนมีการ
อนุรักษ

วัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 

กองการศึกษา 
ฯ/กองสวัสดิการ

สังคม 

13 
สนับสนุนกลุม

อาชีพ 
เพ่ือใหกลุมอาชัพมีความ

เขมแข็งและยั่งยืน 
หมูที่ 1- 24 

หมูบาน 
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รอยละความพึง
ใจประชาชน 

สมาชิกในกลุมมี
ความเขมแข็ง

และพึ่งตัวเองได 

กองเกษตร/กอง
สวัสดกิารสังคม 

 

แบบ ผ.02 



๕๘ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห    

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

14 

โครงการกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูปวย/ผูดอยโอกาส
และครอบครวัผูพิการ 
ผูยากไรและไรที่พึ่ง 

 
 

เพื่อชวยเหลอืผูมีฐานะ
ยากจนไดมีความ

เปนอยูที่ดีขึ้น 

ภายในตำบล
ศรีสุข 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ประชาชนใน
ตำบลศรีสุข 

ไดชวยผูที่มี
ฐานะยากจนให

ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

15 

ฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมชมรม
ผูสูงอายุ ตำบลศรีสุข 

เพื่อใหผูสูงอายุไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

สมาชิกชมรม
ผูสูงอายุ 

ตำบลศรีสุข 
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

ความรู/
ประชาชน 

ผูสูงอายุได
เรยีนรู

วัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิน่ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

แบบ ผ.02 



๕๙ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรที ่ ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห    
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

16 
สงเคราะหครอบครัวผูมี

รายไดนอย 

เพื่อชวยเหลือประชาชนท่ี
มีฐานะยากจนประสบ

ทุกขยากและมีรายไดนอย
ไมเพียงพอแกการยังชีพ 

ประชาชนใน 
ตำบลศรีสุข 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รายได/คน 

ประชาชนท่ีมี
ฐานะยากจน
รายไดนอย 

ประสบทุกขยาก
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

17 โครงการตานภัยหนาว 
เพือ่ชวยเหลือประชาชนท่ี

มีฐานะยากจน 
ขาดแคลนเครื่องหนาว 

ประชาชนใน 
ตำบลศรีสุข 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
รอยละผูไดรับ
ความชวยเหลือ 

ประชาชนท่ีขาด
แคลนเครื่องกัน
หนาวไดรับการ

ชวยเหลอื 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

18 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชวิีต 

ของคนชรา คนพิการและ 
ผูดอยโอกาส 

เพื่อพัฒนคณุภาพชีวิตของ
คนชรา คนพิการและ

ผูดอยโอกาส ใหมี 
 ชีวิตและมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

บานคนชรา คน
พิการและ

ผูดอยโอกาส
ภายในตำบลศรี

สุข 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รอยละ กลุม
คนชรา คน

พิการและผูดวย
โอกาสมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กลุมคนชรา คน
พิการและผ฿ดอย
โอกาสมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 

แบบ ผ.02 



๖๐ 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห    
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

19 

โครงการฝกอบรมและ
ทัศนทัศนศึกษดูงาน
เรียนรูแลกเปลี่ยน

กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอาย ุ
ตำบลศรีสุข 

เพ่ือใหผูสูงอายไุดมี
โอกาสเรียนรูส่ิงใหม ๆ 
ทั้งดานความรูสขุภาพที่

ดีและวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน 

นักเรียน
ผูสูงอาย/ุ

ชมรมผูสูงอายุ
และชุมชนใน
พ้ืนที่ตำบลศรี

สุข 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
รอยละของนัก
รัยนโรงเรียน 

ผูสูงอาย ุ

กลุมนักเรียน
โรงเรียน
ผูสูงอายุมี
วิสัยทัศน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

20 
โครงการฝกอบรมทัศน
ศึกษาดูงาน ผูสูงวัยไว

ศึกษางาน 

เพ่ือใหผูสูงอายไุดมี
โอกาสเรียนรูส่ิงใหม ๆ
ทั้งดานความรูสขุภาพที่

ดีและวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน 

นักเรียน
ผูสูงอาย/ุ

ชมรมผูสูงอายุ
และชุมชนใน
พ้ืนที่ตำบลศรี

สุข 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
รอยละ ของ

กลุมผูสูงอายุมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

กลุมผูสูงอายุ
ไดรับความ

ปลอดภัยมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 

แบบ ผ.02 



๖๑ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห    

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

21 
สนับสนุนเบ้ียผูดวย
โอกาสขาดแคลนใน

ตำบล 

เพ่ือจายคาเบ้ียยังชีพ
ผูดอยโอกาสในเขต 

อบต. 
24 หมูบาน 

 
 

400,000 

 
 

400,000 

 
 

400,000 

 
 

400,000 

 
 

400,000 

 
รายได/

ผูดอยโอกาส 

ผูดอยโอกาส
ไดรับความ
ชวยเหลือ 

 
กอง

สวัสดิการ 

22 
สงเสริมพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผูพิการใหสามารถ

ประกอบอาชีพได 

เพ่ือใหผูพิการไดรับการ
พัฒนาใหมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 

ผูพิการในเขต
ตำบลศรีสุข 

 
 

60,000 

 
 

60,000 

 
 

60,000 

 
 

60,000 

 
 

60,000 

 
รอยละการ
ดำรงชีวิตผู

พิการ 

ผูพการไดรับการ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

 
กอง

สวัสดิการ 

23 
สนับสนุนกองทนุปุย

ชุมชน 
เพ่ือใหกองทุนมีความ
เขมแขง็และยั่งยืน 

หมูที่ 5 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

รอยละสมาชิก
ในกลุม สมาชิกในกลุมมี

ความเขมแข็ง
และพึ่งตัวเองได 

 
กอง

สวัสดิการ 

 
 

แบบ ผ.02 



๖๒ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห    
  

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

24 
โครงการจดัตั้งโรงเรียน

ผูสูงอาย ุ
เพ่ือใหผูสูงอายุมี

กิจกรรมทำรวมกัน 
ผูสูงอายุใน
ตำบลศรีสุข 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผูสูงอาย ุ
ผูสูงอายไุดทำ

กิจกรรมรวมกัน 
กองสวัสดิการ

สังคม 

25 
สนับสนุนโครงการออม

วันละ ๑ บาท 
เพ่ือใหประชาชนมี

เงนิออม 
๒๔ หมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รายได/คน 

ประชาชนรูจกัการ
ออมและมเีงนิออม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

26 
ศูนยการเรียนรูชุมชน 

ในตำบล 
เพ่ือใหมีความรอบรู

ในดานตางๆ 
๓ แหง 

๒๔ หมูบาน 
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

ความสามารถ
/คน 

ประชาชนมีความรู
ในดานตาง ๆ มาก

ขึ้น 

สำนักปลดั 
กองชาง 

27 
สำรวจและจัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐานในเขตตำบลศรี

สุข 

เพ่ือเก็บขอมูล
พ้ืนฐานใหเปน

ปจจุบัน 

ประชาชนใน
ตำบลศรีสุข 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
รอยละ

ประชาชนใน
ตำบลศรีสุข 

มีขอมูลพ้ืนฐานที่
เปนปจจุบัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

28 
สงเสรมิและปองกัน

แกไขปญหายาเสพติด 

เพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการแพร
ระบาดของยาเสพ

ติดในชุมชน 

๒๔ หมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
รอยละ

ประชาชนใน
ตำบลศรีสุข 

เพ่ือปองกันและ
ปราบ ปรามการ

แพรระบาดของยา
เสพติดในชุมชน 

สป/กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.02 



๖๓ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห     

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

29 
โครงการอบรมใหความรู

และคัดกรองกลุมเสี่ยงของ
ผูติดยาเสพติด 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูและลดปญหายา
เสพติดในตำบลศรีสุข 

๒ ครั้ง/ป ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

รอยละ
ประชาชน
ในตำบล
ศรีสขุ 

ประชาชนมี
ความรูเพ่ิมข้ึน
และปญหายา
เสพติดลดลง 

สป/กอง
สวัสดิการ

สังคม 

30 

สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
089๑.4/ว ๑6๕9 ลง
วันที่ ๒4 ส.ค.๒๕๕๓) 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนรูจกัออม 

สมทบกองทุน
สวัสดิการสังคม

ของชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รอยละ
ประชาชน
ในตำบล
ศรีสุข 

ประชาชนมี
ระบบสวัสดิการ
ชุมชนที่ดูแลกัน
ไดอยางทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม  30  โครงการ 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000   
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๔ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัที ่2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต    
๓.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
 

 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

1 
โครงการวันสตรีสากล
แหงชาติของกลุมสรีระดับ
ตำบล 

เพื่อใหกลุมสตรีได
แลกเปลี่ยนความรู/
ทำกิจกรรมรวมกัน 

กลุมสตรีภายใน
ตำบลศรีสุข 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
กลุมสตรีภายใน

ตำบลศรสีุข 
กลุมสตรีมีการ

พัฒนาตัวเองไดดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 
โครงการอุดหนุนกลุมสตรี
อาสาสมัครในตำบล 

เพื่อใหอาสาสมัคร
ไดรับการอุดหนุนใน
การทำกิจกรรมตางๆ 

๒ ครั้ง/ป ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การมีสวนรวม 
กลุมสตรีไดรวมทำ

กิจกรรมท่ีมี
ประโยชนในชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 

 
 

โครงการเพ่ือพัฒนา 
สถาบันครอบครัว 

( ครอบครัวสัมพันธรัก ) 
 

เพื่อสรางสมัพันธมี่ดี
กับสถาบันครอบครัว 

กิจกรรมโครงการ
พัฒนาสถาบัน

ครอบครัว 

 
 

40,000 

 
 

40,000 

 
 

40,000 

 
 

40,000 

 
 

40,000 

รอยละของ
ครอบครัวใน

ตำบลมีความรัก
ความอบ 

อุนมากขึ้น 

สถาบันครอบครัวมี
ความรกัมีความ
อบอุนมากขึ้น 

 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 

 
โครงการชุมชนกาวไกล 
ครอบครัวไทย ไรความ

รุนแรง 
 
 

เพื่อลดความรุนแรงใน
สถาบันครอบครวั 

จัดกิจกรรม
โครงการชุมชนกาว
ไกลครอบครัวไร

ความรุนแรง 

 
 

20,000 

 
 

20,000 

 
 

20,000 

 
 

20,000 

 
 

20,000 
รอยละของ
ครอบครัวใน

ตำบลดอนชะเอม
ไรความรนุแรง 

ครอบครัวมีความรัก
สามัคคีชวยเหลือ

กันมากขึ้น 

 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ.02 



๖๕ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
  

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

5 

 
โครงการใหความรูและสราง
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
สิทธิและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการคุมครอง
สตรี เด็ก เยาวชน การ
ปองกันและแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็กและสตรี 
 
 
 
 

เพือ่ปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอ

เด็กและสตร ี

จัดกิจกรรม
โครงการพัฒนา

สถาบันครอบครัว 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

รอยละลดปญหา
ความรุนแรงตอ
เด็กและสตรีได 

เด็กและสตรมีี
ความรูเกี่ยวกบสิทธิ

และกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 

 
โครงการสงเสริมแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานภูมิปญญา 
ทองถิ่นของผูสูงอายุ 

 
 

เพื่อสรางสมัพันธท่ีดี
ระหวางผูสูงอายุไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรูกัน 

จัดกิจกรรม
โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู
ผูสงูอายุ 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

รอยละ ของ
ผูสูงอายุไดมี
โอกาสแลก 

เปลี่ยนเรียนรูกัน 

ผูสูงอายุมี่
ความสัมพันธที่ดี

และมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู

กัน 

 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.02 



๖๖ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
  
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

7 

 
โครงการสงเสริมการ 
จัดตั้งศูนยฝกอาชีพให 
กับชุมชนตำบลศรีสุข 

 
 

เพื่อเปนแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ 
ใชประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได 

จัดกิจกรรมเปน
ศึกษาเรียนรูใหกับ

ชุมชนดานการ
ประกอบอาชีพ 

 
 
 

100,000 

 
 
 

100,000 

 
 
 

100,000 

 
 
 

100,000 

 
 
 

100,000 

รอยละสามารถ
นำความรูทีไ่ดรับ

ไปประกอบ 
อาชีพได 

ประชาชนมีอาชีพ
และมีงานทำ

สามารถเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัวได 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 

 
โครงการกิจกรรมสนับสนุน
กิจการสภาเด็กและเยาวชน

ระดับตำบล 
 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ใหกับคระกรรมการ
สภาเดก็และเยาวชน

ระดับตำบลและ
เยาวชนในพ้ืนที 

เด็กและเยาวชนใน
ตำบลศรีสุข 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 
รอยละของสภา
เด็กและเยาวชน

ในตำบล 

เด็กและเยาวชนใน
ตำบลศรีสุขมี

ศักยภาพการเปน
ผูนำที่ดีมากขึ้น 

 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

 

 
 

แบบ ผ.02 



๖๗ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต   
๓.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
  

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

9 

 
 

โครงการสนับสนุนกอง
สวัสดิการชุมชนตำบลศรี

สุข 
 
 
 

เพ่ือสนับสนนุสมทบ
ทุนกองทุน

สวัสดกิารในการ
ชวยเหลือสมาชิก
กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 
ตำบลศรีสุข 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน

ตำบลศรีสุข 

 
 
 

300,000 

 
 
 

300,000 

 
 
 

300,000 

 
 
 

300,000 

 
 
 

300,000 
สมาชิกกองทุน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบล 
ศรีสุขมีความ
มั่นคงมากขึ้น 

 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

10 
โครงการเพ่ิมศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมูบาน 

เพ่ือสนับสนุนให             
อสม.  มีสวนรวม 

กลุมสาธารณสุข
ภายในตำบล 

 
 

200,000 

 
 

200,000 

 
 

200,000 

 
 

200,000 

 
 

200,000 อสม รอยละ 
80 

มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัต ิ

 
กอง

สาธารณสุ
ข 

รวม  10  โครงการ 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000  

แบบ ผ.02 



๖๘ 

 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
๓.๓  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

1 โครงการรณรงคลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
บนทองถนนในชวง

เทศกาล 

จัดตั้งศนูยปองกัน
ลดอุบัตเิหตทุางถนน 

๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
สถิติ/ลด
อุบัติเหต ุ

มีศูนยปองกัน/
ลดอุบัติทางถนน 

สำนักปลดั 

2 คาตอบแทน อปพร 
เพ่ือใหประชาชนมี
ขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัตภิารกิจ 

๒๔๐  คน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รายได/ตอคน 
มีรายไดในการ
ปฏิบัติภารกิจ 

สำนักปลดั 

3 อปพร. ชวยเหลือ
และปองกันภัย 

เพ่ือปองกันภัย/
ชวยเหลือแก
ประชาชน 

ตามโครงการ 

ของ อบต.ศรีสุข 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
สถิติ/

ครัวเรือน 

มี อปพร.ให
ความปลอดภัย
ยามค่ำคืน/และ
ประจำศูนย อป

พร. 

สำนักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 



๖๙ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรกัสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรที ่ ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
๓.๓  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

4 
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยตางๆ 

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 

ภายในตำบลศรี
สขุ 

2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 
รอยละ

ประชาชนไดรับ
ความชวยเหลือ 

ผูประสบภัยไดรับ
ความชวยเหลือ 

สำนักปลัด 

5 
โครงการหลักสูตรจัดตั้ง         

อปพร. 
เพื่อเพิ่มจำนวน 

อปพร. 
๑๒๐ คน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รอยละ
ผูเขารวม 

เพิม่จำนวน  อป
พร. 

สำนักปลัด 

6 
โครงการฝกทบทวน  

  อปพร. 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

อปพร. 
๒๔๐  คน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รอยละ
ผูเขารวม 

อปพร.มีความรู
ความสามารถ

เพิ่มขึ้น 
สำนักปลัด 

7 
ฝกซอมแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร 
อปพร. ดานบรรเทาสา

ธารณภัย 
๒๔๐  คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รอยละ
ผูเขารวม 

อปพร. มีความรู
ความสามารถ 

ดานการปองกันฯ 
สำนักปลัด 

8 
ใหความรูดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเพิ่มความรูให
ประชาชนท่ัวไป ดานการ

ปองกันฯ 
๒๔ หมูบาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รอยละ
ผูเขารวม 

ประชาชนมี
ความรูดานการ

ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



๗๐ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวติ  
๓.๓  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

9 

พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนและศึกษา 

ดูงาน 

เพ่ือสงเสริมศักยภาพ
ใหกับ     อปพร. อบต.   

ศรีสุข ๒๔๐  คน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

รอยละ
ศักยภาพ

อาสาสมัคร
ปองกันภัย 

อปพร.มีความรู
ความสามารถ

เพ่ิมขึ้น 
สำนักปลดั 

10 
โครงการ การแพทย
ฉุกเฉิน/ ปฏิบตัิการ
ฉุกเฉิน กูชีพ-กูภัย 

เพ่ือรองรับการเกิด
อุบัติเหต ุ

ที่เกิดข้ึนและสามารถ
เหลือ 

ผูเกิดอุบัตเิหตุนำสง
สถานพยาบาลไดทันชวงท ี

ชวยเหลอื
ประชาชน
ในพ้ืนที่

ตำบลศรีสุข 
และพื้นที่
ใกลเคียง 

7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ 
สถิติ/

ครัวเรือน 

รองรับการเกดิ
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึน
และสามารถเหลือ 

ผูเกิดอุบัตเิหตุ
นำสง

สถานพยาบาลได
ทันชวงที 

สำนักปลดั 

11 
โครงการฝกอบรมจิต
อาสาปองกันภัยพิบัติ 
ประจำตำบลศรีสุข 

เพ่ือเสรมิสรางศักยภาพ 
ความเขมแข็ง ความรู 
ความสามารถใหกับชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัต ิ

จิตอาสาภัย
พิบัติใน

ตำบลศรีสุข 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
จำนวนผูเขา

รับการ
ฝกอบรม 

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบติัมี
ศักยภาพและ
ความเขมแข็ง 

สำนักปลดั 

รวม  11  โครงการ 4,130,000 4,130,000 4,130,000 4,130,000 4,130,000    

แบบ ผ.02 



๗๑ 

 

 



๗๑ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวสิาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสงัคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิน่ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

1 

“เทศกาลกินขาวใหม
ปูมัน เมืองพระ 
กันทรวิชัย” 

 

-เพ่ือสงเสริมประเพณีและ
วิถีชีวิตชาวบานพรอมทั้ง

ประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

กลุมอาชีพในตำบลศรี
สุข/และ สวนราชการใน

พ้ืนที่ใกลเคยีง 
จำนวน 300 คน 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 

รอยละ80 
ผูเขารวม
โครงการ

อนุรักษปูนา 

เกิดการรวมกลุม
ตอยอดประกอบ
อาชีพการเลี้ยงปู
นาและอนุรักษ 
สืนสานประเพณี 

งานสงเสริม
การเกษตร/

กอง
สวัสดิการ
สังคม/กลุม
วิสาหกิจ
ชุมชน 

2 

อบรมเครือขาย
พัฒนาการเลี้ยงปูนา
และการแปรรูปสู

มาตรฐานระดับตำบล 

-เพ่ือสรางงาน รายได ให
เกษตรกร สามารถพึ่งตนเอง
ได และมีอาชีพที่มั่นคง 

ประชาชน/กลุมอาชีพ  
ทีเ่ขารวมโครงการ 

 
 
 
 

10๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

10๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

10๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

10๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

10๐,๐๐๐ 

รอยละ
ประชาชนใน
พ้ืนที่มีอาชีพ
เสริม/หลัก

เพิ่มขึ้น 

เพิ่มปริมาณปูนา
ปลอดสารพิษ 

และผลิตภัณฑที่
ทำจากปูนา

สงออกเปนรายได
ชุมชน 

งานสงเสริม
การเกษตร/

กอง
การเกษตร/

กอง
สวัสดิการ
สังคม/กลุม
วิสาหกิจ
ชุมชน 

แบบ ผ.02 



๗๒ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลติสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสงัคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิน่ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร 
   

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

3 

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศูนยบริการและ

ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือพัฒนาการเกษตรให 
ประชาชนในตำบลศรีสุข 

๒๔ หมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
รายได/

ครัวเรือน 
มีรายไดเพ่ิม 

และ อาชีพเสรมิ 
กอง

การเกษตร 

4 
โครงการอาสาปศสุัตว 

ประจำตำบล 
เพ่ือใหไประชาชนไดรับความรู 

จากการฝกอบรม 
๒๔ หมูบาน 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 

รอยละ
ผูเขารวม 

มีรายไดเพ่ิม 
และ อาชีพเสรมิ 

กอง
การเกษตร 

5 
โครงการผลติและขยาย 
เช้ือราไตโครเดอรมา  

เพ่ือพัฒนาการเกษตรให 
ประชาชนในตำบลศรีสุข 

๒๔ หมูบาน ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ 
รายได/

ครัวเรือน 
มีรายไดเพ่ิม 

และ อาชีพเสรมิ 
กอง

การเกษตร 

6 
สนับสนุนซื้อเมล็ดพันธุขาว

ไรซเบอรรี่ 24 หมูบาน 
- เพื่อใหเกษตรกรไดมีพันธุขาว

ปลูก 
เกษตรกร  

24 หมูบาน 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

ตำบลศรีสุข 
ประชาชนมี

รายไดเพ่ิมขึ้น 
กอง

การเกษตร 

7 
สนับสนุนยากำจัดศตรูพืช 

และวัชพืชหมู ๑๙ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร หมู ๑๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รายได/
ครัวเรือน 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร 

กอง
การเกษตร 

 

  
 
 

แบบ ผ.02 



๗๓ 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิน่ ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสงัคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพฒันาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิน่ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

8 
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ(สนง.พัฒนาชุมชน
อำเภอกันทรวิชัยเสนอ) 

เพื่อสงเสริมการใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนา

หมูบานใหมีระบบในการ
บริหารจัดการชุมชน 

หมูบาน
ตนแบบ 
๑ แหง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
รายได/

ครัวเรือน 

หมูบานนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใชใน
กระบวนการพัฒนา
และเปนเปนหมูบาน

ตนแบบได 

กอง
การเกษตร/ 
กองสวัสดิการ

สังคม 

9 
โครงการสนับสนุนศูนยขาว

ชุมชน  
เพื่อใหเกษตรกรได 
เมล็ดขาวปลกูพันธุดี 

ศูนยขาวใน
ชุมชนตำบล

ศรีสุข         
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

รายได/
ครัวเรือน 

เพื่อใหเกษตรกรไดมี
พันธุขาวปลูกพันธุดี 

กอง
การเกษตร 

10 

โครงการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การปรบัปรงุ

ทัศนียภาพเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และพระบรมราชินีนาถ 

อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
ตำบลศรีสุข 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ประชาชน
ตำบลศรีสุข 

อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

กอง
การเกษตร 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๔ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสงัคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพฒันาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิน่ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร 
   

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

11 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม - เพ่ือสงเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหมใหแพร 
หลายสูเกษตรกร 
- เพ่ือใหมีรายไดและมี

ความย่ังยืน ในการ
ประกอบอาชีพตาม
แนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ ราย/ป ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ/
ครัวเรือน 

มีรายไดเพ่ิมและ
อาชีพเสรมิ 

กอง
การเกษตร 

12 

โครงการอบรมอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

เพ่ืออบรมอาชีพตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตำบลศรีสุข 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ประชาชน
ตำบลศรีสุข 

ประชาชนมีความ
เขาใจดานเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กอง
การเกษตร 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๕ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชน สูสงัคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิน่ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร 
   

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

13 
โครงการสำรวจดาน

การเกษตรและแหลงน้ำ 

เพ่ือทราบปญหา/ความ
ตองการน้ำของ

ประชากรในหมูบาน 
๒๔ หมูบาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

ปริมาณน้ำที่
เพียงพอ 

ประชากรมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค
และเพ่ือทำ
การเกษตร 

กอง
การเกษตร 

14 
โครงการฝกอบรมการทำ
ปุยหมักชีวภาพในตำบล 

เพ่ือลดทุนการผลติ หัน
มาใชปุยชีวภาพแทน

ปุยเคม ี

๒๔ หมูบาน 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
ประชาชน
ตำบลศรีสุข 

ลดทุนการผลติ  
หันมาใชปุย
ชีวภาพแทน 

กอง
การเกษตร 

15 
โครงการปลูกพืชผักสวน

ครัว 
เพ่ือใหประชาชนมีพืชผัก
สวนครัวที่ปลอดสารพิษ 

๒๔ หมูบาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
รายได/

ครัวเรอืน 
มีรายไดเพ่ิม 

และ อาชพีเสรมิ 
กอง

การเกษตร 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๖ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70)  

องคการบรหิารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสงัคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทรและสมานฉันท 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิน่ 
ยุทธศาสตรที่  ๔.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร 
   

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

16 

โครงการสงเสริมการปลูก
ผักสวนครัว รั้วกินได ตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพ่ือสงเสริมใหชุมชน
ปลูกผักกินเอง 

- เพ่ือใหพนักงาน
เจาหนาที่ปลูกพืชผัก
เปนอาหารกลางวันได 

๒๔ หมูบาน 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ รอยละ/
ครัวเรือน 

ลดรายจายใน
ครัวเรือน 

กอง
การเกษตร 

17 
จัดตัง้วิสาหกจิชุมชน 

ในตำบลศรสีุข 
- เพ่ือใหมีอาชีพเสริม 

รายไดเพ่ิม 
๒๔ หมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชน/ 

ครัวเรือน 
มีรายไดเพ่ิม 
และ อาชีพเสรมิ 

กอง
การเกษตร 

18 
สนับสนุนกลุมหนึ่งตำบล
หนึง่ผลิตภัณฑ(OTOP) 

- เพ่ือใหมีอาชีพเสริม
และรายไดเพ่ิมหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

ภายในตำบลศรสุีข ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ/
ครัวเรือน 

มีรายไดเพ่ิม 
และ อาชีพเสรมิ 

กอง
การเกษตร 

 

แบบ ผ.02 



๗๗ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสงัคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข.ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิน่ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร 
   
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

19 

โครงการตลาดนัด
ชุมชน/ตลาดประชารัฐ 
ไทยชวยไทย คนไทยยิ้ม

ได 

- เพ่ือใหชุมชนมีสถานที่
แลกเปลีย่น ซื้อขายสินคา

ภายในชุมชน 

หมูบานและชุมชน
ใกลเคียง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ตำบลศรีสุข 

มีรายไดเพ่ิมและ
อาชีพเสริม

ผูประกอบการมี
ชองทางการ

จำหนายสินคา 

กอง
การเกษตร/
สำนักปลดั 

20 
โครงการจดัอบรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพ่ือใหประชาชนมีความรู
เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน 

๒๔ หมูบาน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
ประชาชน
ตำบลศรีสุข 

รักษาความรูให
ลูกหลาน 

กอง
การเกษตร 

21 
โครงการสงเสริมกลุม

อาชีพตางๆ ในตำบลศรี
สุข 

เพ่ือใหมีอาชีพเสริมและ
รายไดเพ่ิมจากกลุมอาชีพ 

๒๔ หมูบาน 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
รอยละ/
ครัวเรือน 

มีรายไดเพ่ิม 
และ อาชีพเสรมิ 

กอง
การเกษตร 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๗๘ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพฒันาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิน่ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร 
   

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

22 
โครงการฝกอบรม 

กลุมสตรีและศึกษาดูงาน 
มีการฝกอบรมกลุมสตร ี
อาชีพตางๆใหชุมชน 

๒๔ หมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
ประชาชน
ผูเขารวม 

มีความรูตอยอด
อาชีพ 

และ มีอาชีพเสริม 

กอง
การเกษตร 

23 

สนับสนุนกองทุนกลาง
พัฒนาหมูบาน 
ในตำบลศรสีุข  
ทั้ง ๒๔ หมูบาน 

เพ่ือใหหมูบานไดมี
งบประมาณในการ

จัดการ 

กองทุน
กลางพัฒนา 
ทั้ง  ๒๔ หมู 

บานๆ  
ละ 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ 
รายได/

ครัวเรือน 

หมูบานไดมี
งบประมาณในการ

จัดการ 

กอง
การเกษตร 

24 
โครงการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมฯ 

เพ่ืออนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมฯ 

๒๔ หมูบาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
ประชาชน
ผูเขารวม 

อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวด 

ลอมฯ 

กอง
การเกษตร 

แบบ ผ.02 



๗๙ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกนัทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสงัคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพฒันาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิน่ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร 
   

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

25 
สงเสริมกลุมอาชพีหลัง 

ฤดูการเก็บเกีย่วในตำบล 

เพ่ือใหมีอาชีพเสริมและ
รายไดหลังฤดูกาล        

เก็บเกี่ยว 

๒๔ หมูบาน 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
รอยละ/
ครัวเรือน 

มีรายไดเพ่ิม 
และ อาชีพเสรมิ 

กอง
การเกษตร 

26 โครงการตัดเย็บผาสำเร็จรูป 
เพ่ือใหมีอาชีพเสริม 

รายไดเพ่ิม 
๒๔ หมูบาน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

รายได/
ครัวเรือน 

มีรายไดเพ่ิม 
และ อาชีพเสรมิ 

กอง
การเกษตร 

27 
สนับสนุนกองทุนพัฒนา
หมูบานในตำบลศรสีุข  

ทั้ง ๒๔ หมูบาน 

เพ่ือใหหมูบานไดมี
งบประมาณในการ

จัดการ 

กองทุน
พัฒนา 
ทั้ง  ๒๔ 

หมูบาน ๆ 
ละ 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ 
รายได/

ครัวเรือน 

หมูบานไดมี
งบประมาณในการ

จัดการ 

กอง
การเกษตร 

แบบ ผ.02 



๘๐ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก.ยุทธศาสตรจังหวดัที่  1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสงัคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิน่ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร 
   

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

28 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ดานหนาและขางถนน
สำนักงาน อบต.ศรสุีข 

- เพ่ือความสวยงานและ
นามองมีแหลงภูมิทัศนที่
ดีเปนเมืองนาอยู 
 

บริเวณดาน 
หนาและ
ถนนอาคาร
ที่ทำการ 
อบต.ศรสีุข 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  ชุมชน/อาคาร
สำนักงาน มีภูมิทัศน

ดีขึ้น 

กอง
การเกษตร 

29 

โครงการอบรมใหความ 
รูการนำเทคโนโลยีสมัย 

ใหมมาใชในการประกอบ
อาชีพ เกษตรกรรม 

- เพ่ือใหเกษตรกรมี
ความรูเพ่ิมเติมและการ
นำเทคโนโลยีที่ทันสมยั
มาใชในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

เกษตรกรใน
ตำบล.ศรสีุข 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ/ชุมชน 
ครัวเรือน 

เกษตรกรนำความรู
มาใชในการ

ประกอบอาชีพ 
และมีความยั่งยืน 

กอง
การเกษตร 

 

30 

โครงการอบรมการใชสาร 
สมุนไพรในการปองกันกำจัด 

โรคและแมลงศตัรูพืช 

- เพ่ืออบรมการผลิตสาร 
สมุนไพรในการปองกัน
กำจัดโรคและแมลง 
ศัตรูพืชใหเกษตรกร 

เกษตรกรใน
ตำบล.ศรีสุข 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
ตำบลศรีสุข 

เกษตรกรมีองค 
ความรูในการผลติสา
สมุนไพรสำหรับการ

ปองกันกำจัด 
โรคและแมลศัตรูพืช 

กอง
การเกษตร 

 

แบบ ผ.02 



๘๑ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสงัคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพฒันาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิน่ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร   

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

31 

โครงการอบรมใหองค 
ความรูเพ่ิมศักยภาพในการ 

ผลิตดานการเกษตร 
 (พืช,สัตว ,ประมง) 

- เพื่อจัดอบรมใหองค
ความรูการผลิต 
ดานการเกษตร 
(พืชสัตว,ประมง ) 

แกเกษตรกร 

เกษตรกรใน
ตำบล.ศรีสุข 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ/ชุมชน 
ครัวเรือน 

เกษตรกรมคีวามรู
การผลิตดาน
การเกษตร 
(พืช,สัตว,ประมง) 

เพ่ิมมากขึ้น 

กอง
การเกษตร 

 

32 

โครงการสนับสนุนขับ 
เคลื่อนการอนรุักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาสยาม

บรมราชกุมาร ี

- เพ่ืออนุรักษทรัพยากร
ที่มีอยูแลวในชุมชนใหคง
อยู  
- เพ่ือศึกษาเรียนรูเรียน
อนุรักษพันธุกรรมพืชที่

หายากใหคงอยู 

เพ่ือศึกษา
และเก็บ
รวบรวม

พันธุกรรม
พืชที่หายาก
ในชุมชนให
เพ่ิมมากขึ้น 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ มีปาชุมชน
เพ่ิมขึ้น 

มีทรัพยากรปาไมที่
หายากเพ่ิมขึ้น 

กอง
การเกษตร 

33 

โครงการฝกอบรมการแปร
รูป ผลผลติทางการเกษตร 

- เพื่อใหแมบานเกษตรกรใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 
- เพื่อใหแมบานเกษตรกรมี
อาชีพเสรมิเพิ่มรายไดแก

ครวัเรอืน 

แมบาน
เกษตรกร 

ตำบล.ศรีสุข 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ รอยละ/ชุมชน 
ครัวเรือน 

แมบานเกษตรกรมี
อาชีพเสริมเพิม่ราย

ไแกครัวเรือน 

กอง
การเกษตร 

แบบ ผ.02 



๘๒ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวชิัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสงัคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพฒันาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิน่ 
ยุทธศาสตรที่  ๔.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร 
   

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

34 

โครงการบริหารจัดการ
ฟารมปศุสตัว 

- เพ่ือใหเกษตรกรมี
ความรูบริหารจดัการ
ฟารมเพ่ือเฝาระวังปอง
กันและควบคุมการเกิด
โรคระบาดสัตว ใน
ชุมชน 
- เพ่ือใหเกษตรกรไดรับ
ความรูและขาวสารดาน 

ปศุสัตวอยาง ถูกตอง
และรวดเร็ว 

เกษตรกร 
ผูเลีย้งสัตว 
ตำบล.ศรีสุข 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ/ชุมชน 
ครัวเรือน 

เกษตรมีความรู
บริหารจดัการ 
ฟารม เฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุม
การเกิด โรคระบาด

สัตวใน ชมุชน 

กอง
การเกษตร 

35 

โครงการสงเสริมการ
เพาะเลี้ยง สัตวน้ำ 

- เพ่ือใหเกษตรกไดเรียน
รู วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว 

น้ำที่ถูกวิธี 
- เพ่ือสรางความเขมแข็ง

และ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจภายใน ชุมชน 

เกษตรกร
และ

ประชาชน 
ตำบล.ศรีสุข 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ/ชุมชน 
ครัวเรือน 

เกษตรกรไดเรียนรู
วิธีการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำถูกวิธี 
 

กอง
การเกษตร 

 

แบบ ผ.02 



๘๓ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน สูสงัคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิน่ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร 
   

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผดิชอบ
หลัก 

๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

36 
โครงการคลองสวย 

น้ำใสคนไทยมี
ความสุข 

เพ่ือใหชุมชนสะอาด  
เกิดความสวยงาม  

๒๔ หมูบาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
คุณภาพ

ชีวิต 

ชุมชนสะอาด  
เกิดความ
สวยงาม 

กอง
การเกษตร 

37 
โครงการอบรมอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงฯ 
๒๔ หมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รายได/
ครัวเรือน 

มีรายไดเพ่ิม 
และ อาชีพเสริม 

กอง
การเกษตร 

38 

โครงการอบรมเรื่องการ
จัดการ ดิน ธาตุอาหาร 
โรคและแมลงในการ

ปลูกพืช 

- เพ่ือใหเกษตรกรตำบลศรี
สุขมีความรูในการแกไขป
ญหาสภาพดินและการ
ปรับปรุงบำรุงดินทีถูกตอง 

 - เพื่อใหเกษตรกรมีความรู
ดาน ธาตุอาหาร โรคและแมลง

ในพืช 

เกษตรกร 
ตำบล.ศรีสุข 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
ตำบล.ศรีสุข 

เกษตรกรมีความรู
ใน การแกไขป
ญหาสภาพ ดิน
และการปรับปรุง 
บำรุงดินที่ถูกตอง 

 

กอง
การเกษตร 

 

แบบ ผ.02 



๘๔ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน สูสงัคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกจิในทองถิน่ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร 
  

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

39 
โครงการสงเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลก (อถล.) 

เพื่อเพิ่มอาสาสมัครทองถิ่น
รักษโลก (อถล.)มีความ

เขาใจและมีสวนรวมในการ
ดแูลรักษาสิ่งแวดลอมใน

ชุมชน 

สงเสริมสนับสนุน
การดำเนินงาน

อาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลก 
(อถล.) อยางนอย

ปละ 1ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

จำนวน
ครัง้ของ
การจัด
อบรม 

อาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลก 
(อถล.)มีความ
เขาใจและมี

สวนรวมในการ
ดแูลรักษา

สิ่งแวดลอมใน
ชุมชน 

กอง
การเกษตร 

 

40 

โครงการหนาบานสวย 
หลังบาน ปลูกผักอาหาร

ปลอดภัย 

 เพ่ือสงเสริมใหชุมชนปลูก
ผกักินเองในครัวเรือน 

 

ทุกครัวเรือน 
ใน ๒๔ หมูบาน 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ รอยละ/
ครัว 
เรือน 

ลดรายจายใน
ครวัเรอืนมีผกั
ปลอดสารพิษ
รับประทาน 

กอง
การเกษตร 

41 
โครงการรณรงคการหยุด 
เผาตอซัง สงเสริมการ 

ไถกลบ 

เพื่อปองกันมลพิษภาวะโลก
รอนในชุมชน  

ทัง้ 24 หมูบาน 
 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ รอยละ/
ครัวเรือน 

ลดมลพิษภาวะ
โลกรอนใน

ชุมชน 

กอง
การเกษตร 

รวม  41  โครงการ 6,362,000 4,168,448 4,168,448 4,168,448 6,362,000 
 
 

แบบ ผ.02 



๘๕ 

 

 



๘๕ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๕. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
  5.1 แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

1 
โครงการแกปญหา

สาธารณสุขและสราง
เสริมสุขภาพ 

เพื่อแกไขปญหาสาธารณสุข
และสงเสริมสุขภาพใหดีขึ้น 

บุคลากร/ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
รอยละ

คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพ 

รางกายที่ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

2 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือขาย
สุขภาพชุมชน กสค. 

และ อสม. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานสาธารณสขุมูล

ฐาน 

ฝกอบรมความรูดาน
สาธารณสุข  กลุมละ ๑ 

ครั้ง/ป 
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รอยอสม. 
และ กสค.
เขารวม 

อสม./ กสค. มี
ความรู ความ
เขาใจดาน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 

3 

สมทบเงินกองทุน
หลักประกัน 
สุขภาพระดับ 

ทองถิ่น 
 

เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
การจัดบริการในดานการ
สรางเสริมสขุภาพ การ

ปองกันโรค และการฟนฟู
สุขภาพ 

สมทบเงินกองทุน
หลักประกัน 

สุขภาพระดับทองถิ่น 
4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 

รอยละ
คุณภาพชีวิต

ดีขึ้น 

สามารถเกิดการ
พัฒนา 
สุขภาพ          

ของคนในชุมชน 
ทองถิ่น 

กอง
สาธารณสุข 

4 

เงินอุดหนุนโครงการ
เพิ่มศกัยภาพอาสา 
สมัครสาธารณสุข 
ประจำหมูบาน 

เพื่อเปนคาใชจายในการเพ่ิม
ศักยภาพอาสาสมัคร       
สาธารณสขุประจำหมูบาน 

ภายในตำบล 

อุดหนุนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขตาโครงการ

เพิ่มศกัยภาพ
อาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจำ
หมูบาน  จำนวน  24  

หมูบาน 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
รอยละ

คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

สามารถเพ่ิม
ศักยภาพ 

อาสาสมัครสาธาร
สุขประจำหมูบาน
ภายในตำบลได 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 



๘๖ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบนัของชาติ เอือ้อาทรและสมานฉันท 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 
        ยุทธศาสตร  อปท.ที่  ๕. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
  5.1 แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

5 

โครงการปองกัน
และ 

ควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออก 

จัดซื้อน้ำยาพนหมอก
ควันและทรายอะเบท 

 เพ่ือปองกันและควบคุม
การระบาดโรค
ไขเลือดออก 

24 หมูบาน 3๕๐,๐๐๐ 3๕๐,๐๐๐ 3๕๐,๐๐๐ 3๕๐,๐๐๐ 3๕๐,๐๐๐ 
รอยละ

คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

ลดอัตราการเกิด
โรคไขเลือดออก 

 
กองสาธารณสุข 

6 
โครงการรณรงค

ปองกันและควบคุม
โรคตดิตอ 

เพ่ือควบคุมโรคติดตอ 
เชน ไขหวัดใหญ 

ไขเลือดออก มือเทาปาก 
Covid-19 เปนตน 
ภายใน ตำบลศรสีุข 

24 หมูบาน 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ คุณภาพชีวิต 

สามารถปองกัน
การระบาดของ

โรคได 
 

กองสาธารณสุข 

7 
ปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือใหประชาชน
ปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา 

จัดซื้อวัคซีนโรค
พิษสุนัขบา 

ภายในตำบลศรสุีข 
15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 

สุนขัไมเปน
โรคพิษสุนัข

บา 

สามารถลด
อัตราการเกิด
โรคพิษสุนัขบา 

กองสาธารณสุข 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๘๗ 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 
        ยุทธศาสตร  อปท.ที่  ๕. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
  5.1 แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

8 
โครงการรณรงค

ปองกันและควบคุม
โรคตดิตอ 

เพ่ือควบคุมโรคติดตอ เชน 
ไขหวัดใหญ ไขเลือดออก 
มือเทาปาก Covid-19 
เปนตน ภายใน ตำบลศรี

สุข 

24 หมูบาน 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 
รอยละ

คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

สามารถปองกัน
การระบาดของ

โรคได 
 

กอง
สาธารณสุข 

9 
โครงการศรสีุขเมือง
สะอาดปราศจาก

โรค 

เพ่ือใหประชาชนมีสวน
รวมและตระหนักถึง 

การดูแลสิ่งแวดลอมและ
ปองกันโรค 

ประชาชน 
ทั้ง ๒๔ หมูบาน 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
รอยละ

คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

สามารถลด
ปญหาของโรค

ตางๆได 

กอง
สาธารณสุข 

10 
โครงการทีเ่ก็บขยะ

อันตราย 
เพ่ือลดปญหา 

ขยะมลพิษตาง ๆ ได 
ตามโครงการ อบต.ศรี

สุข 
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รอยละ
คุณภาพชีวิต

ดีขึ้น 

สามารถลด
ปญหาขยะ

มลพิษตางๆได 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 



๘๘ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 

     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 
        ยุทธศาสตร  อปท.ที่  ๕. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
  5.1 แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

11 

เงนิอุดหนุนสำหรับ
การดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริดาน

สาธารณสุข 

เพ่ือแกไขปญหา
สาธารณสุขและสงเสริม

สุขภาพประชาชนในพื้นที ่
24 หมูบาน 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

รอยละ
คุณภาพชีวิต

ดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพ 

รางกายที่ดีข้ึน 

กอง
สาธารณสขุ 

12 

โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร. 
สมเดจ็พระเจาลกู
เธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัค
ราชกุมาร ี

- เพ่ือใหประชาชน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บา 
- จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนขั

บา 
- สำรวจและลงทะเบียน

ขอมูลสุนัขและแมว 

24 หมูบาน 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 
สุนัขไมเปน

โรคพิษ
สุนัขขบา 

สามารถลด
อัตราการเกิด
โรคพิษสุนัขบา 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.02 



๘๙ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบนัของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 

     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 
        ยุทธศาสตร  อปท.ที่  ๕. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
  5.1 แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

13 

อุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดมหาสารคาม
ตามโครงการขอรับ
เงนิอุดหนุนในการ

ใหการสงเคราะหแก
ราษฎรที่ประสบ
ความทุกขยาก
เดือดรอนและ

ผูดอยโอกาส ตลอด
ทั้งชวยเหลือผู

ประสบสาธารณภัย 

เพ่ือสนับสนุนการออกราน
กาชาดของจังหวัด

มหาสารคาม 

ตามโครงการของ
สำนักงานเหลากาชาด
จังหวัดมหาสารคาม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ
ราษฎรที่
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ผูดอยโอกาส
และผูประสบภัย

ไดรับการ
ชวยเหลือ 

สาธารณสุข/
อุดหนุนเหลา
กาชาดจังหวัด
มหาสารคาม
ตามโครงการ

ขอรับเงิน
อุดหนุนในการ

ใหการ
สงเคราะหแก

ราษฎรที่
ประสบความ

ทุกขยาก
เดือดรอนและ
ผูดอยโอกาส 

ตลอดทั้ง
ชวยเหลือผู
ประสบสา
ธารณภัย 

แบบ ผ.02 



๙๐ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบนัของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 

     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 
        ยุทธศาสตร  อปท.ที่  ๕. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
  5.1 แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 

 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

14 
โครงการสงเสริมการ
การออกกำลังกายของ 

ผูสูงอาย ุ

สงเสริมการ 
ออกกำลังกาย 

 

จัดซื้ออุปกรณใน
การออก กำลัง

กาย 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รอยละ
คุณภาพชีวิตดี

ขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย

แขง็แรง 
 

กอง
สาธารณสุข 

15 

โครงการขับเคลื่อน
ตำบลสุขภาวะ (สสส.) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี

อบต.ศรสีุข ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวน
ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี กอง

สาธารณสุข 

16 

โครงการจดัซื้อเครื่อง
เสียงออกกำลังกายเตน      

แอโรบิก  
 

     เพ่ือสงเสริมการ 
ออกกำลังกาย 

หมูที ่
๑ , ๖ , ๙ , ๑๑ ,
๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , 
๑๖ , ๑๗ , ๑๘ , 

๒๑ , ๒๓ 

๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ 
รอยละ

คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย 

แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ.02 



๙๑ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบนัของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 

     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 
        ยุทธศาสตร  อปท.ที่  ๕. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
  5.1 แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 

 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

17 

 
 

โครงการจดัตั้งกองทุน
ธนาคารขยะรีไซเคิล 

 
 

เพ่ือจัดตั้งกองทุน
ธนาคาร 

ขยะรีไซเคลิ 

ธนาคารขยะ 
รีไซเคิล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
รอยละ

คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

จัดตั้งกองทนุ
ธนาคารขยะ 

รีไซเคิล 
สาธารณสุข 

18 

 
 

โครงการจดัซื้อถังขยะ 
ภายในตำบลศรสุีข 

 

-เพ่ือจัดเก็บขยะและ
รักษาความสะอาดใน 

เพ่ือใหการกำจัด
ขยะที่ถูกวิธี 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ จำนวนถังขยะ 
การกำจัดขยะที่ถูก
วิธี สิ่งแวดลอมท่ีด ี

สาธารณสุข 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



๙๒ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ค. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ง. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๕. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
  5.1 แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

19 
โครงการพัฒนา

ศักยภาพเครือขาย การ
ดูแลผูสงูอายุในชุมชน 

เพ่ือการดูแลผูสูงอายุ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
1 โครงการ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 

รอยละ
คุณภาพชีวิตดี

ขึ้น 

เพ่ิมศักยภาพการ
ดูแลผูสงูอายุใน

ตำบลศรสีุข 

กอง
สาธารณสุข 

20 
โครงการขับเคลื่อนงาน
มหัศจรรย1,000 วัน
แรกของชีวิต 

เพ่ือ 
ใหประชาชนไดรับการ
สนับสนนุองคความรูที่
ถูกตอง ในการดูแล

สุขภาพ 
 
 

1 โครงการ 

 
 

3๐,๐๐๐ 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 รอยละ
คุณภาพชีวิตดี

ขึ้น 

ประชาชนไดรับ
การสนับสนุนองค
ความรูที่ถูกตอง 

ในการดูแลสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

21 
โครงการมหกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตำบลศรีสุข 

เพ่ือ 
ใหประชาชนไดรับการ
สนับสนุนองคความรูที่
ถูกตอง ในการดูแล

สุขภาพ 

1 ครั้ง/ป ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
รอยละ

คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

ประชาชนไดรับ
การสนับสนุนองค
ความรูที่ถูกตอง 

ในการดูแลสุขภาพ 

กองสาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ.02 



๙๓ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
จ. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ฉ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๕. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
  5.1 แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

22 

โครงการขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” 

เพ่ือดำเนนิการตาม
แผนปฏิบัติการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน  
24 หมูบาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

คุณภาพ
ชีวิต 

มีการบรหิาร
จัดการขยะใน
ชมุชน คัดแยก
และลดการ
เกิดขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที ่

 
 

สาธารณสขุ 

23 
โครงการปองกันและ
แกไขกรณเีกิดโรค
ระบาดในพื้นที ่

เพ่ือปองกันและแกไข
กรณเีกิดโรคระบาดใน

พ้ืนที่ 

ควบคุมการ
ระบาดโรคใน

พ้ืนที่ตำบลศรสีุข 
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

คุณภาพ
ชีวิต 

ควบคุมการ
ระบาดของ
โรคในพื้นที ่

กอง
สาธารณสุข 

รวม  23  โครงการ 

 
๕,๘๖๐,๐๐๐ 

 

 
๕,๘๖๐,๐๐๐ 

 
๕,๘๖๐,๐๐๐ 

 
๕,๘๖๐,๐๐๐ 

 
๕,๘1๐,๐๐๐ 

 
   

 
 

  
 

แบบ ผ.02 



๙๔ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม  
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่   ๔  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๖  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองคกร 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป   

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

1 
โครงการจดัการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาทองถ่ินและ

ผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหมีการจัด
เลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

สงเสริมการ 
ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 

การรับรู/
ประชาชน 

สงเสริมากร
เลือกตั้งใน
ระบอบ

ประชาธิปไตย 

สำนักปลดั 

2 

โครงการพัฒนาคณุธรรม
และจริยธรรม ผูบริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงา

สวนตำบล พนักงานจาง 
อบต. ศรีสุข 

เพ่ือใหมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

ผูบรหิาร สมาชิก 
อบต. พนกังาสวน
ตำบล พนักงาน
จาง อบต. ศรีสุข 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ผูบริหาร 
สมาชิก 

อบต. พนัก
งาสวนตำบล 
พนักงานจาง 
อบต. ศรีสุข 

ผูเขาทำกิจกรรม
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 
 

สำนักปลดั 

3 
โครงการจดัทำแผนท่ี

ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสนิ 

เพ่ือความสะดวกใน
การจัดเก็บภาษ ีเพ่ือ

เปนขอมลูในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดทำแผนที่ภาษ ี
และทะเบยีน

ทรัพยสินในเขต 
อบต.ศรสีุข 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

ประสิทธิ 
ภาพ/

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การรับบริการ 
ลดปญหาการ
บุกรุกพื้นที่
สาธารณะ 

กองคลัง/ 
กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.๐2 



๙๕ 

 

 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม  
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่   ๔  การพฒันาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๖  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองคกร 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป   

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ   

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

4 

โครงการฝกอบรม
สัมมนาพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงานของ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถ่ิน พนักงานสวน
ตำบล ลูกจาง พนักงาน

จาง อบต.ศรีสขุ 

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
พัฒนาบุคลากรของ   

อบต. สมาชิกสภา อบต. 
ผูบริหาร เจาหนาท่ี 

พนักงานจาง 

พัฒนาบุคลากรให
มีความรู 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
ประสิทธิ 
ภาพ/

ประชาชน 

สมาชิกสภา 
อบต.ผูบรหิาร

เจาหนาที่ 
พนักงานจางมี
ประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน 

สำนักปลดั 

5 
โครงการสงเสริมพฒันา
บุคลากรและศึกษาดูงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
พัฒนาบุคลากรของ 

อบต. 

พัฒนาบุคลากรให
มีความรู 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
ประสิทธิ 
ภาพ/

ประชาชน 

ผูบริหาร 
เจาหนาที่ 

พนักงานจาง มี
ประสิทธิภาพใน

การทำงาน 

สำนักปลดั 

6 
โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศนที่ทำการ อบต.
ศรีสุข 

เพ่ือปรบัปรุงภมูิทศัน 
บริเวณท่ีทำการ อบต. 

ที่ทำการ อบต. ม ี
ความสวยงามมาก

ขึ้น 
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

สุขภาพ/
พนักงาน 

มีภูมิทัศนท่ี
สวยงามใน 
อบต. 

สำนักปลดั 
กองชาง 

 

แบบ ผ.๐2 



๙๖ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม  
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที ่  ๔  การพฒันาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๖  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจดัการองคกร 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป   
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิต   ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีวั้ด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

7 

สำรวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการที่มีตอ

การให 
บริการภายในเขต อบต. 

ศรีสุข 

เพ่ือสำรวจความพึง
พอใจตามตัวชี้วัดตาม
มาตรฐาน ของอบต. 

ประชาชนหรือผู
มารับบริการ

ภายในตำบลศรี
สุข 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ 
ประชาชน/
ครัวเรือน 

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ทำงาน การบริการ

ตางๆ ของ 

สำนักปลดั 

8 
การฝกอบรมจรยิธรรม 
คุณธรรมในการทำงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทำงานรูจัก

เสียสละอุทิศประโยชน
แกทางราชการ 

๑   ครั้ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
ความรู/การ
นำไปปฏิบติั 

พนักงาน/
ขาราชการ/

ประชาชน มีความรู
เรือ่งจริยธรรม 

สำนักปลดั 

9 

สนับสนุนการจัดเก็บ
ขอมูลความจำเปน

พ้ืนฐานในชุมชนตำบล
ศรีสุขในการใชจัดทำ

แผนชุมชน 

เพ่ือสำรวจขอมลูความ
จำเปนพื้นฐานของ

ชุมชนในตำบลศรสุีข 
๒๔  ชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

ประชาชน/
ครัวเรอืน 

ไดรับทราบขอมูล
ความเปนอยูของ
ประชาชนเพ่ือ

ประโยชนของการ
พัฒนา 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



๙๗ 

 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม  
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๔  พัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่   ๔  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๖  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจดัการองคกร 
6.1 แผนงานบรหิารทั่วไป   
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ   

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

10 
โครงการปลูกตนไมเพ่ือ
เพ่ิมพื้นท่ีสเีขียวภายใน

ตำบลศรีสุข 

เพ่ือเพ่ิมพืน้ที่สีเขียว
ภายในตำบลศรสุีข 

อบต.ศรสีุข 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 พ้ืนที่ปา พ้ืนที่ปาเพ่ิมข้ึน 
สำนักปลดั 

11 
โครงการอบรมกฎหมาย
ที่เก่ียวกับชีวิตประจำวัน

ของประชาชน 

ประชาชนจะไดรู
กฎหมายเบื้องตน 

บุคลากรใน
องคกร/ประชาชน

ในตำบลศรสีขุ 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รอยละ
บุคลากรใน
องคกร/

ประชาชนท่ี
รวมโครงการ 

มีความเขาใจ
กฎหมายใน

ชวิีตประจำวัน 

สำนักปลดั 

 

แบบ ผ.๐2 



๙๘ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม  
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่   ๔  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๖  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองคกร 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป   

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิต   ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

12 
โครงการอบรมใหความรู

ผูมีหนาทีเ่สยีภาษ ี
เพ่ือใหความรูผูมี
หนาที่เสียภาษ ี

ตามโครงการ
อบต.ศรสีุข 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
รอยละ

ประชาชน/
ครัวเรือน 

โครงการอบรม
ใหความรูผูมี

หนาที่เสียภาษ ี
กองคลัง 

13 
โครงการการมสีวนรวม
ในการปองกันในการ

ทุจริต 

เพ่ือการมีสวนรวมใน
การปองกันในการ

ทุจริต 
อบต.ศรสีุข 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รอยละผูรวม
โครงการ 

ปองกนัในการ
ทุจริต 

สำนักปลดั 

14 
โครงการปกปองสถาบัน

สำคัญของชาต ิ

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตรพัฒนา

จังหวัด 

สรางจิตสำนึก
ประชาชน ตอ
สถาบันสำคญั 

ของชาติ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
ดำเนินการตาม
นโยบายของ

รัฐบาล 

สนับสนนุการด
เนินตาม

นโยบายของ
และยุทธศาสตร

การพัฒนา
จังหวัด 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐2 



๙๙ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รฐัวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดที ่  ๔  การพฒันาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๖  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองคกร 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป   

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิต   ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

15 
อุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดมหาสารคาม 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรพัฒนา

จังหวัด 

อุดหนุนเหลา
กาชาด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
ดำเนินการ

ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

เพ่ือสนับสนนุการ
ดำเนินการตาม
นโยบายของ
รัฐบาลและ

ยุทธศาสตรพัฒนา
จังหวัด 

สำนักปลดั 

16 

โครงการอุดหนุนศูนย
อำนวยการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
อำเภอกันทรวิชัย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรพัฒนา

จังหวัด 

อุดหนุนศูนย
อำนวยการตอสู
เอาชนะยาเสพ
ติดอำเภอกันทร

วิชยั 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 
ดำเนินการ

ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

ไดสนบัสนุนการ
ดำเนินการ

ดำเนินการจาม
นโยบายของและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด 

สำนักปลดั 

17 
อุดหนุนศูนยขอมูล

ขาวสาร  การจดัซื้อจัด
จางระดับอำเภอ 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรพัฒนา

จังหวัด 

อุดหนุนอำเภอ
กันทรวิชยั 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
ดำเนินการ

ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินการตาม
นโยบายของ
รัฐบาลและ

ยุทธศาสตรพัฒนา
จังหวัด 

สำนักปลดั 

แบบ ผ.๐2 



๑๐๐ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวสิาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่   ๔  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๖  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองคกร 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป   

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลติ   ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

18 

อุดหนุนโครงการจดั
ระเบียบสังคมแบบ
บรูณาการอำเภอ

กันทรวิชยั 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนนิการตามนโยบาย

ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรพัฒนา

จังหวัด 

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอ
กันทรวิชัยตาม

โครงการ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 
ดำเนินการ

ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

ไดสนบัสนุนการ
ดำเนินการ

ดำเนินการจาม
นโยบายของและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด 

สำนักปลดั 

19 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการหมูบาน  

(กม.) 

เพ่ือสนับสนนุการ
ดำเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรพัฒนา

จังหวัด 

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอ 
กันทรวิชยัตาม

โครงการ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
ดำเนินการ

ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

ไดสนบัสนุนการ
ดำเนินการ

ดำเนินการจาม
นโยบายของและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด 

สำนักปลดั 

20 

อุดหนุนศูนย
ปฏิบตัิการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

เพ่ือชวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัย

โรคตดิตอ โรครายแรง 
หรอื ภัยตาง ๆ 

ประชาชนในเขต
อำเภอกันทร

วิชัย 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ประชาชนใน
เขตอำเภอ
กันทรวิชยั 

ประชาชนไดรับ
การชวยเหลือ
อยางทวงทเีมือ่
เกิดสาธารณภัย

ตาง ๆ 

สำนักปลดั 

แบบ ผ.๐2 



๑๐๑ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม  
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่   ๔  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๖  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองคกร 
6.1 แผนงานบรหิารทั่วไป   
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลติ   ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

21 
โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน 
และ อบต. เคลื่อนที ่

เพ่ือการมีสวนรวมใน
การสงเสริมการมสีวน

รวมขอประชาชน  
อบต.ศรสีุข 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 
ผูรวมโครงการ 

การสงเสริมการ
มีสวนรวมขอ
ประชาชน 

 

สาํนกัปลดั 

22 
โครงการจดักิจกรรม
อบรมลูกเสือชาวบาน 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรพัฒนา

จังหวัด 

อบรมลูกเสือ
ชาวบาน จำนวน  

2  รุน / ป 
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

ดำเนินการตาม
นโยบายของ

รัฐบาล 

ไดสนบัสนุนการ
ดำเนนิการ

ดำเนินการจาม
นโยบายของ

และยุทธศาสตร
การพัฒนา

จังหวัด 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



๑๐๒ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม  

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่   ๔  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๖  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองคกร 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ   

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

23 

ติดตั้งเครื่องเสียงหอง
ประชุมสภา อบต. 
พรอมเครื่องขยาย

เสียงครบชุด 

เพ่ือใหมีเครื่องเสียงใชใน
การประชุม 

หองประชุมสภา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

เครื่องเสยีง
พรอมเครื่อง
ขยายใชงาน 

ไดด ี

หองประชุมมี
เครื่องเสยีงใชที่
ไดมาตรฐานและ
มีความชัดเจน 

สำนักปลดั 

24 
โครงการรณรงค

ประชาสมัพันธการ
เลือกตั้งทุกระดับ 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรพัฒนา

จังหวัด 

ประชาสมัพันธการ
เลือกตั้ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

ดำเนินการ
ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

ดำเนนิ ตาม
นโยบายของ

และยุทธศาสตร
การพัฒนา

จังหวัด 

กองชาง 

25 

โครงการพัฒนาระบบ
สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสจังหวดั
มหาสารคาม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ

ทำงาน 
2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสทิธิภาพ
ในการทำงาน 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน

การทำงาน 
สำนักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



๑๐๓ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม  

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทนูสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่   ๔  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๖  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองคกร 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป   

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ   

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีวั้ด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

26 

โครงการพิธีถวาย
ราชสักการะ

พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว 

เพ่ือถวายราช
สักการะ 

 ร.5 

ถวายราชสักการะ 
 ร.5 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
ถวายราช
สักการะ 

 ร.5 

ถวายราช
สักการะเนื่องใน
วันสำคัญ ร.5 

สำนักปลดั 

27 

การสนับ 
สนุนการดำเนิน 
งานตามนโยบาย

แหงรฐั 

เพ่ือสนับสนุน
การดำเนินการ
ตามนโยบาย

ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร

พัฒนาจังหวัด 

เพ่ือดำเนินการ
ตามหนังสือสั่งการ

จากอำเภอ 
จังหวัด และ

นโยบายรัฐบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ดำเนนิการตาม
นโยบายของ

รัฐบาล 

เพ่ือสนับสนนุ
การดำเนินการ
ตามนโยบาย

ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร

พัฒนาจังหวัด 

สำนักปลดั 

28 
โครงการตลาด

ประชารัฐ 

- เพ่ือใหชุมชนมี
สถานที่

แลกเปลีย่น ซื้อ
ขายสินคา

ภายในชุมชน
และประชาชนมี

อาชีพเสรมิ 

หมูบานและชุมชน
ใกลเคียง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนตำบล
ศรีสุข 

มีรายไดเพ่ิมและ
อาชีพเสริม

ผูประกอบการมี
ชองทางการ

จำหนายสินคา
และประชาชนมี

อาชีพเสริม 

สำนักปลดั 

แบบ ผ.๐2 



๑๐๔ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
องคการบรหิารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม  

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคเีทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที ่  ๔  การพฒันาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๖  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองคกร 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป   

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ   

ของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชีวั้ด (KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

29 

โครงการสราง
ความปรองดอง
สมานฉันทคนื
ความสุขสูคน

ทองถ่ิน 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินการตาม
นโยบายของ
รัฐบาลและ

ยุทธศาสตรพัฒนา
จังหวัด 

เพ่ือสรางความ
ปรองดอง

สมานฉันทคืน
ความสุขสูคน

ทองถ่ิน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
ดำเนนิการตาม
นโยบายของ

รัฐบาล 

เกิดความ
ปรองดอง

สมานฉันทใน
ทองถ่ิน 

สำนักปลดั 

30 

โครงการงาน
ราชพิธีรัฐพิธี
และวันสำคัญ 

ของชาติ 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินการตาม

นโยบาย 

การจัดงานรัฐพิธี 
ราชพิธี    

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ดำเนินการตาม
นโยบายของ

รัฐบาล 

ดำเนนิการตาม
นโยบายของ

รัฐบาล 
สำนักปลดั 

 

แบบ ผ.๐2 



๑๐๕ 

 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย   จังหวดัมหาสารคาม  
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่   ๔  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๖  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองคกร 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป   

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ   

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีวั้ด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

31 

โครงการประชุม
ประชาคม
แผนพัฒนา

ทองถ่ิน  
เพ่ิมเตมิ

เปลีย่นแปลง 

เพ่ือการมีสวนรวม
ในการประชมุ

ประชาคม
แผนพัฒนา
ทองถ่ินหาป 

อบต.ศรสีุข 

-  
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 
ผูรวมโครงการ 

ประชุม
ประชาคม
แผนพฒันา
ทองถ่ินหาป 

 

 

สาํนกัปลดั 

32 

โครงการสงเสรมิ
การมรสวนรวม
ของประชาชน 

และ อบต. 
เคลื่อนที ่

เพ่ือการมีสวนรวม
ในการสงเสริมการ

มีสวนรวมขอ
ประชาชน  

อบต.ศรสีุข 

-  
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 ผูรวมโครงการ 
การสงเสริมการ
มีสวนรวมขอ
ประชาชน 

 

สาํนกัปลดั 

 

แบบ ผ.๐2 แบบ ผ.๐2 แบบ ผ.๐2 



๑๐๖ 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย   จังหวดัมหาสารคาม  
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่   ๔  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตร  อปท.ท่ี  ๖  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองคกร 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป   

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ   

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีวั้ด (KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ ๒5๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒570 

33 

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

๑. เพ่ือใหประชาชน
ไดทราบถึงแนว

ทางการปฏิบัติงาน
ตลอดจน

แผนพฒนาทองถิ่น
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน                

๒. เพ่ือรับฟงปญหา
และความตองการ

ของประชาชน 

แผนพัฒนาทองถิ่น
อบต.ศรีสุข 

    ๕๐,๐๐๐       ๕๐,๐๐๐       ๕๐,๐๐๐       ๕๐,๐๐๐      ๕๐,๐๐๐ รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมอบรม 

๑.ประชาชนได
ทราบถึงแนวทาง
แผนพัฒนา
ทองถิ่นอบต. 
ศรีสุขในการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต.ศรีสุข                 
๒. ประชาชน
สามารถเสนอ
ปญหา/ความ
ตองการ 

สำนักปลัด 

34 

โครงการฝกอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับ
การจัดทำแผน

ชุมชน 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนทราบถึง
กระบวนการจัดทำ

แผนชุมชน 

จำนวน            
๑๒ หมูบาน 

    ๒๕,๐๐๐       ๒๕,๐๐๐       ๒๕,๐๐๐       ๒๕,๐๐๐      ๒๕,๐๐๐  รอยละของ
ประชาชนท่ีเขา
รับการฝกอบรม

เขาใจ
กระบวนการ

จัดทำแผนชุมชน  

หมูบานมีแผน
ชุมชนเปนของ

ตนเอง 

สำนักปลัด 

รวม  34 โครงการ 
6,670,000 6,770,000 6,770,000 6,770,000 6,770,000 

 

 

แบบ ผ.๐2 แบบ ผ.๐2 



๑๐๗ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

ที่มาของ
โครงการ 

 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 

โครงการถนนคอนกรตี
ภายในหมูที2่ บาน

ดอนแดง 

เพ่ือการ
คมนาคม

สัญจรไปมา
สะดวก 

หมูที่2 บาน
ดอนแดง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
ระยะทาง
ถนน 

การสญัจรไปมา 
สะดวก 

แผนชุมชน
หมูที่2 บาน
ดอนแดง 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

2 

สรางถนนลาดยาง 
เช่ือมบานดอนแดง-

บานลาด 

เพ่ือการ
คมนาคม

สัญจรไปมา
สะดวก 

ระยะทาง 2 
กิโลเมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
ระยะทาง
ถนน 

การสญัจรไปมา 
สะดวก 

แผนชุมชน
หมูที่2 บาน
ดอนแดง 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

3 
วางระบบทอประปา 

ภายในหมูบาน  
เพ่ือไมใหเกิด
น้ำทวมขังใน

หมูบาน 

หมูที่2 บาน
ดอนแดง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
ระยะทาง
ทอประปา 

น้ำไมทวมขัง 
แผนชุมชน

หมูที่2 บาน
ดอนแดง 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 
  

แบบ ผ.02/1 



๑๐๘ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

ที่มาของ
โครงการ 

 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
โครงการยกรองพ้ืนดิน
ถนนหมูที่4 บานนาด ี

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมา

สะดวก 

หมู 4 
บานนาด ี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ระยะทาง

ถนน 
การสญัจรไปมา 

สะดวก 
แผนชุมชน

หมูที4่ 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

5 
โครงการลงหินลูกรัง
รอบหมูที่4 บานนาด ี

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมา

สะดวก 

หมู 4 
บานนาด ี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ระยะทาง

ถนน 
การสญัจรไปมา 

สะดวก 
แผนชุมชน

หมูที4่ 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

6 
โครงการถนนคอนกรตี

ในหมูท่ี4 บานนาด ี
เพ่ือการคมนาคม

สัญจรไปมา
สะดวก 

หมู 4 
บานนาด ี

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
ระยะทาง

ถนน 
การสญัจรไปมา 

สะดวก 
แผนชุมชน

หมูที4่ 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



๑๐๙ 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

ที่มาของ
โครงการ 

 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 

โครงการลานคอนกรตี
เอนกประสงค 

หมูที่4 บานนาด ี
 

เพ่ือมีลาน
คอนกรีต

เอนกประสงคไว
ตากขาวและใชใน

กิจจกรรมของ
หมูบาน 

หมู 4 
บานนาด ี

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ลาน
คอนกรีต 

ประชาชนมีลาน
ตากขาวชุมชน 

แผนชุมชน
หมูที4่ 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

8 
โครงการกอสราง

ถนนลาดยางนาดี - 
ดอนบาก - ดงบัง 

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมา

สะดวก 

หมู 4 
บานนาด ี

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 
ระยะทาง

ถนน 
คมนาคมไปมา

สะดวก 
แผนชุมชน

หมูที4่ 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

9 
โครงการรั้วคอนกรีต
เสรมิเหล็กดอนปูตา 

เพ่ือมีรั้วกั้นแนว
เขตที่

สาธารณประโยชน 

หมู 4 
บานนาด ี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ระยะทาง
ถนน 

มีแนวเขตท่ี
สาธารณะที่

ชัดเจน 

แผนชุมชน
หมูที4่ 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 
 

  

แบบ ผ.02/1 



๑๑๐ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุ 

ประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

ที่มาของ
โครงการ 

 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 

ทำรองระบายน้ำ 
ภายในหมูที1่4 

บานลาดใต 

เพ่ือไมให
เกิดน้ำ

ทวมขังใน
หมูบาน 

หมูที่14 บานลาดใต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ระยะทาง

รอง
ระบายน้ำ 

น้ำไมทวมขัง 
แผนชุมชน
หมูที่14 

บานลาดใต 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

11 

วางระบบทอประปา 
ภายในหมูที1่4 

บานลาดใต 

เพ่ือไมให
เกิดน้ำ

ทวมขังใน
หมูบาน 

หมูที่14 บานลาดใต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ระยะทาง
ทอประปา 

น้ำไมทวมขัง 
แผนชุมชน
หมูที่14 

บานลาดใต 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

 

 
  

แบบ ผ.02/1 



๑๑๑ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุ 

ประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

ที่มาของ
โครงการ 

 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 

โครงการถนน
คอนกรีตในหมูที่19 

บานศรีสุข 

เพ่ือการ
คมนาคม
สัญจรไป
มาสะดวก 

หมูที่19 บานศรสีุข 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
ระยะทาง

ถนน 
การสญัจรไปมา 

สะดวก 

แผนชุมชน
หมูที่19 

บานศรีสุข 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

13 

ปรับปรุงระบบทอ
ประปา ภายในหมูที่

19 บานศรีสุข 

เพ่ือไมให
เกิดน้ำ

ทวมขังใน
หมูบาน 

หมูที่19 บานศรสีุข 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ระยะทาง
ทอประปา 

น้ำไมทวมขัง 
แผนชุมชน
หมูที่19 

บานศรีสุข 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

 

  

แบบ ผ.02/1 



๑๑๒ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

โครงการ 
 

วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

ที่มาของ
โครงการ 

 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 

โครงการลาน
คอนกรีต

เอนกประสงค 
หมูที่20 บาน
หนองแคน 

 

เพ่ือมีลาน
คอนกรีต

เอนกประสงคไว
ตากขาวและใช
ในกิจจกรรมของ

หมูบาน 

หมูที่20 บาน
หนองแคน 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ลาน
คอนกรีต 
1 แหง 

ประชาชนมีลาน
ตากขาวชุมชน 

แผนชุมชน
หมูที่20  

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

15 

 เจาะบอบาดาล
สูบน้ำดวยพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลา

เซลล)หมูท่ี20 
บานหนองแคน 

 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอตอการ
อุปโภคบรโิภค 

หมูที่20 บาน
หนองแคน 

จำนวน 2 แหง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ รอยละ
ของ

ประชาชน
มีน้ำใช
อุปโภค
บริโภค 

มีน้ำเพียงพอตอ
การอุปโภค

บริโภค แผนชุมชน
หมูที่20  

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

 

 

แบบ ผ.02/1 



๑๑๓ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

โครงการ 
 

วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

ที่มาของ
โครงการ 

 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 

โครงการถนน
คอนกรีตในหมูที่
20 บานหนอง

แคน 

เพ่ือการ
คมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก 

หมูที่20 บาน
หนองแคน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
ระยะทาง

ถนน 
การสญัจรไปมา 

สะดวก 

แผนชุมชน
หมูที่20 

บานหนอง
แคน 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

17 

ขุดเจาะบอบาดาล 
ระบบประปา 
พรอมหอถังสูง 
พรอมวางทอ 

PVC. 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอตอการ
อุปโภคบรโิภค 

หมูที่20 บาน
หนองแคน 

จำนวน 1 แหง 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ รอยละ
ของ

ประชาชน
มีน้ำใช
อุปโภค
บริโภค 

มีน้ำเพียงพอตอ
การอุปโภค

บริโภค แผนชุมชน
หมูที่20  

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

 

แบบ ผ.02/1 



๑๑๔ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

โครงการ 
 

วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

ที่มาของ
โครงการ 

 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 

ติดตั้งไฟฟาแสง
สวางหมูที่20 
บานหนองแคน 

 

มีแสงสวาง
เพียงพอในการ
สัญจรไป-มา 

หมูที่20 บาน
หนองแคน 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จุดที่ติดตั้ง 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง
และเพียงพอ 

แผนชุมชน
หมูที่20  

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

19 
ลงหินลูกรังและ
ลูกรังบดอัดแนน 

เพ่ือการ
คมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก 

หมูที่20 บาน
หนองแคน 

 

 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

ระยะทาง
ถนนลูกรัง 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

แผนชุมชน
หมูที่20  

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 
 

  

แบบ ผ.02/1 



๑๑๕ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

โครงการ 
 

วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
 

ที่มาของ
โครงการ 

 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 

ขยายเขตไฟฟา 
เพ่ือการเกษตร 

 

1.เพ่ือให
ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง 
2.เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  

ขยายเขตไฟฟา 
เพ่ือการเกษตร 

หมูที่23 
บานนาดีใต 
ระยะทาง 8 
กิโลเมตร 

800,000 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละของ
ประชนที่มี
ไฟฟาใช
ทั่วถึง 

 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง 

แผนชุมชน
หมูที่23 

บานนาดีใต 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

21 

ติดตั้งไฟฟาแสง
สวางหมูที่23 
บานนาดีใต 

 

มีแสงสวาง
เพียงพอในการ
สัญจรไป-มา 

หมูที่23 
บานนาดีใต  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จุดที่ติดตั้ง 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง
และเพียงพอ 

แผนชุมชน
หมูที่23 

บานนาดีใต 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

 

  

แบบ ผ.02/1 



๑๑๖ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

โครงการ 
 

วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาด

วาจะไดรับ 
 

ที่มาของ
โครงการ 

 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 

โครงการถนน
คอนกรีตในหมูที่

23 
บานนาดีใต 

เพ่ือการ
คมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก 

หมูที่23 
บานนาดีใต 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ระยะทาง
ถนน 

การสญัจร
ไปมา 

สะดวก 

แผนชุมชน
หมูที่23 

บานนาดีใต 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

23 

ปรับปรุงระบบ
ประปา ภายในหมู

ที่23 
บานนาดีใต 

เพ่ือไมใหเกิดนำ้
ทวมขังใน
หมูบาน 

หมูที่23 
บานนาดีใต 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ระยะทาง
ทอประปา 

น้ำไมทวม
ขัง 

แผนชุมชน
หมูที่23 

บานนาดีใต 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

24 

ถนนยกรองพูนดิน 
หมูที่23 

บานนาดีใต 
 

เพ่ือการ
คมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก 

หมูที่23 
บานนาดีใต 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ระยะทาง

ถนน 

การสญัจร
ไปมา 

สะดวก 

แผนชุมชน
หมูที่23 

บานนาดีใต 

 
กองชาง/

อบต.ศรีสุข 

รวม  24  โครงการ 
12,400,000 12,400,000 12,400,000 12,400,000 12,400,000 

   
 

 

แบบ ผ.02/1 



๑๑๗ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลติดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 วางทอสงน้ำจาก
หวยเซียงสง 
มากระจายที่หนอง
น้ำในตำบลศรีสุข 
(หนองฟาน,หนอง
คู,หนองสองหอง) 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำใชอยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

จากหวยเซียงสง 
มากระจายที่
หนองนำ้ในตำบล
ศรีสุข (หนองฟาน,
หนองคู,หนองสอง
หอง) 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 1.รอยละของ
ประชนที่ใชน้ำ 
2.รอยละของ
ประชนที่พึงพอใจ 
 

ประชาชนมี
น้ำใชอยาง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

2 กอสรางทอสงน้ำ
จากหนองบัวถึง
หนองน้ำในตำบล
ศรีสขุ 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำใชอยางทั่วถึง 

จากหนองบัวถึง
หนองน้ำในตำบล
ศรีสุข 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 1.รอยละของ
ประชนที่ใชน้ำ 
2.รอยละของ
ประชนที่พึงพอใจ 
 

ประชาชนมี
น้ำใชอยาง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๑๘ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 คลองสงน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
 

เพื่อใหประชาชนมีน้ำ
ใชอยางทั่วถึง 

หมูท่ี.3,19 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.รอยละของ
ประชนที่ใชนำ้ 
2.รอยละของ
ประชนที่พึงพอใจ 
 

ประชาชนมี
นำ้ใชอยาง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

4 ขยายเขตเมน
ประปาสวนภูมิภาค
ถึงบานลาด 

เพื่อใหประชาชนมีน้ำ
ใชอยางทั่วถึง 

ขยายเขตเมน
ประปาสวนภูมิภาค
ถึงบานลาด 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 1.รอยละของ
ประชนที่ใชน้ำ 
2.รอยละของ
ประชนที่พึงพอใจ 

ประชาชนมี
นำ้ใชอยาง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

5 ทอสงน้ำจากบึง
หนองแข กระจายสู
หนองอิตื้อ 

เพื่อใหประชาชนมีน้ำ
ใชอยางทั่วถึง 

จากบึงหนองแข 
กระจายสูหนองอิ
ตื้อ 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1.รอยละของ
ประชนทีใ่ชน้ำ 
2.รอยละของ
ประชนที่พึงพอใจ 
 

ประชาชนมี
น้ำใชอยาง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๑๙ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ขุดลอกหนองน้ำ
สรางบานศรีสุข  

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำใชในฤดูแลง  

หนองน้ำสราง วัด
บานศรีสุข  
ม.3 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.รอยละของ
ประชนที่ใชน้ำ 
2.รอยละของ
ประชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมี
น้ำใชอยาง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

7 ขุดลอกหนองอิโจร  
25  ไร 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำใชในฤดูแลง  

หนองอิโจร ม.7 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.รอยละของ
ประชนที่ใชน้ำ 
2.รอยละของ
ประชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมี
น้ำใชอยาง
ทัว่ถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

8 ขุดลอกหนองหวา  
บานดอนขมิ้น  

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำใชในฤดูแลง  

หนองหวา  บาน
ดอนขมิ้น ม.12 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.รอยละของ
ประชนที่ใชน้ำ 
2.รอยละของ
ประชนที่พึง
พอใจ 
 

ประชาชนมี
น้ำใชอยาง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

แบบ ผ.02/2 



๑๒๐ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบรหิารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ขุดลอก
หนองหวา  

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำใชในฤดูแลง  

หนองหวา  
ม.9,21 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.รอยละของ
ประชนที่ใชน้ำ 
2.รอยละของ
ประชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมี
น้ำใชอยาง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

10 ขุดลอกบึง
หนองแข  

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำใชในฤดูแลง  

บึงหนองแข  
ม.11 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.รอยละของ
ประชนที่ใชน้ำ 
2.รอยละของ
ประชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมี
น้ำใชอยาง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

11 ทอสงน้ำ
จากบึง
หนองแข 
กระจายสู
หนองอิตื้อ 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำใชอยางทั่วถึง 

จากบงึหนองแข 
กระจายสู
หนองอิตื้อ 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1.รอยละของ
ประชนที่ใชน้ำ 
2.รอยละของ
ประชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมี
น้ำใชอยาง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

แบบ ผ.02/2 



๑๒๑ 

 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น 
องคการบรหิารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ลาดยาง บานลาด 
ถึง บานหนองอุม 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐาน 
 

บานลาด ถึง บาน
หนองอุม 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1.รอยละของ
ประชนเดินทาง
สะดวก 
2.รอยละของ
ประชนที่พึง
พอใจ 
3.รอยละ
อุบัติเหตลุดลง 
4.รอยละของ
พ้ืนที่ที่นำ้ทวม
ลดลง 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
2.ทำใหลด
การเกิด
อุบัติเหต ุ
3.ทำใหลด
ปญหาน้ำ
ทวม 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๒๒ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวดัที่ ยุทธศาสตรที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีวั้ด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ลาดยาง  บานดอนแดง 
ถึง ตำบลนาสีนวน 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน 
 

บานดอนแดง 
ถึง นาสีนวน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.รอยละของ
ประชนเดินทาง
สะดวก 
2.รอยละของ
ประชนที่พึง
พอใจ 
3.รอยละ
อุบัติเหตลุดลง 
4.รอยละของ
พ้ืนที่ที่น้ำทวม
ลดลง 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
2.ทำใหลด
การเกิด
อุบัติเหต ุ
3.ทำใหลด
ปญหาน้ำ
ทวม 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๒๓ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 
โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ถนนลาดยาง บาน
ดอนบาก ถงึ บานนา
ดี 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐาน 
 

บานดอน
บาก ถึง บาน
นาด ี

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.รอยละของ
ประชนเดินทาง
สะดวก 
2.รอยละของ
ประชนที่พึง
พอใจ 
3.รอยละ
อุบัติเหตลุดลง 
4.รอยละของ
พ้ืนที่ท่ีน้ำทวม
ลดลง 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
2.ทำใหลด
การเกิด
อุบัติเหต ุ
3.ทำใหลด
ปญหาน้ำ
ทวม 
 

กองชาง 

15 กอสรางถนน คสล.
สายดอนขมิ้น ดอน
หวาย ถึง ฮองฮี 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐาน 
 

บึงหนองแข  
ม.11 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กองชาง 

16 ถนนลาดยาง ศรสีุข 
ถงึ หัวนาคำ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐาน 
 

ศรีสุข ถึง หัว
นาคำ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองชาง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/2 



๑๒๔ 

 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีใ่ชสำหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่  2.สงเสริมการคาการลงทนุและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 ถนนลาดยาง บานน้ำ
เท่ียง ถึง บานลาด 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐาน 
 

บานน้ำเที่ยง 
ถึง บานลาด 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000  
1.รอยละของ
ประชนเดินทาง
สะดวก 
2.รอยละของ
ประชนที่พึง
พอใจ 
3.รอยละ
อุบัติเหตลุดลง 
4.รอยละของ
พ้ืนที่ที่น้ำทวม
ลดลง 

 
1.ทำให
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
2.ทำใหลด
การเกิด
อุบัติเหต ุ
3.ทำใหลด
ปญหาน้ำ
ทวมขัง 
 

กองชาง 

18 กอสรางถนนลาดยาง 
บานลาด ถึง หนอง
ขาม  ม. 14 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐาน 
 

จากบานลาด 
ถงึ หนอง
ขาม  ม. 14 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 กองชาง 

19 ถนน คสล.จากหนอง
บวั ถงึ รร.หนองหวา
หนองแคนดอนบาก 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐาน 
 

จากหนองบวั 
ถึง รร.หนอง
หวาหนอง
แคนดอน
บาก 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๒๕ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีใ่ชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี    2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต  
  
 

1.ทำใหประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการเกิด
อุบัติเหต ุ
 

สถานที่ สายบานศรีสุข  หมูที่ 3 
เช่ือมบานดงบัง (ต.หัวนาคำ) 
กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทาง 
0.50 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่
กอสรางไมนอย  5,000 ตาราง
เมตร 

2,850,000 
 

2,850,000 
 

2,850,000 
 

2,850,000 
 

2,850,000 

 
จำนวน
ครัวเรือน
และ
ประชาชน 
 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ
 

กองชาง 

21 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต  

1.ทำใหประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
 

สถานที่ บานหนองอิตื้อ  หมูที่ 15 
เช่ือมทางหลวงชนบท 3006 
กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทาง 
0.50 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่
กอสรางไมนอย  5,000 ตาราง
เมตร 

2,850,000 
 

2,850,000 
 

2,850,000 
 

2,850,000 
 

2,850,000 

 
จำนวน
ครัวเรือน
และ
ประชาชน 
 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ
 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๒๖ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคณุภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี    2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต  

1.ทำใหประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
 

สถานที่ สายบานศรีสุข  หมูที่ 19 
เช่ือมบานดงบัง (ต.หัวนาคำ) 
กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทาง 
0.50 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่
กอสรางไมนอย  5,000 ตาราง
เมตร 

2,850,000 
 

2,850,000 
 

2,850,000 
 

2,850,000 
 

- 
 

จำนวน
ครัวเรือน
และ
ประชาชน 
 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ
 

กองชาง 

23 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต  

1.ทำใหประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการเกิด
อุบัติเหต ุ
 

สถานที่ บานลาด หมูที่ 1  เช่ือม
บานดอนแดง หมูท่ี 2  
กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรัง 
ไหลทาง 0.50 เมตร หรือคดิเปน
พ้ืนที่กอสรางไมนอย  5,000 
ตารางเมตร 

2,850,000 
 

2,850,000 
 

2,850,000 
 

2,850,000 
 

- 
 

จำนวน
ครัวเรอืน
และ
ประชาชน 
 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ
 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๒๗ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี    2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีต  
 

1.ทำใหประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
 

สถานที่ บานลาดสามคัค ี หมูที่ 24 
เช่ือมบานคันธารราษฎร 
กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรัง 
ไหลทาง 0.50 เมตร หรือคดิเปน
พ้ืนที่กอสรางไมนอย  5,000 
ตารางเมตร 

2,850,000 
 

2,850,000 
 

2,850,000 
 

2,850,000 
 

- 
 

จำนวน
ครัวเรือน
และ
ประชาชน 
 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ
 

กองชาง 

25 โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีต  
 

1.ทำใหประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
 

สถานที่ บานลาดเจรญิ  หมูที่ 22 
เช่ือมบานดอนแดง หมูที่ 2  
กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ลงลูกรังไหลทาง 0.50 เมตร  
หรอืคิดเปนพื้นท่ีกอสรางไมนอย  
5,000 ตารางเมตร 

2,850,000 

 
2,850,000 

 
2,850,000 

 
2,850,000 

 
- 

 
จำนวน
ครัวเรือน
และ
ประชาชน 
 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ
 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๒๘ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี    2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุง
ซอมแซม/เสริมผิว  

1.ทำใหประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
 

สถานที่ ภายในหมูบาน เชื่อมบาน
หนองหวา หมู 9, 21 
กวาง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร 
ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือคิดเปน
พ้ืนที่กอสรางไมนอย  30,000 
ตารางเมตร 

1,440,000 
 

1,440,000 
 

1,440,000 
 

1,440,000 
 

- 
 

จำนวน
ครัวเรือน
และ
ประชาชน 
 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
2.ทำใหลด
การเกิด
อุบัติเหต ุ
 

กองชาง 

27 โครงการปรับปรุง
ซอมแซม/เสริมผิว  

1.ทำใหประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
 

สถานที่ ทางหลวงหมายเลข 2188
เช่ือมบานหนองแคน หมู 8,16,20
กวาง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร 
ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือคิดเปน
พ้ืนที่กอสรางไมนอย  15,600 
ตารางเมตร 

7,259,000 
 

7,259,000 
 

7,259,000 
 

7,259,000 
 

- 
 

จำนวน
ครัวเรือน
และ
ประชาชน 
 

1.ทำให
ประชาชน
เดนิทาง
สะดวก 
2.ทำใหลด
การเกิด
อุบัติเหต ุ
 

กองชาง 

แบบ ผ.02/2 



๑๒๙ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี    2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุง
ซอมแซม/เสริมผิว  

1.ทำใหประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
 

สถานที่ บานหนองอิตื้อ เช่ือม บาน
ดอนหวาย ม. 15 เช่ือม ม.12 
กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรงัไหลทาง 
1 เมตร หรือคดิเปนพื้นที่กอสรางไม
นอย  6,000 ตารางเมตร 

2,879,000 2,879,000 2,879,000 
 

2,879,000 
 

- 
 

จำนวน
ครัวเรือน
และ
ประชาชน 
 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
2.ทำใหลด
การเกิด
อุบัติเหต ุ
 

กองชาง 

29 โครงการปรับปรุง
ซอมแซม/เสริมผิว  

1.ทำใหประชาชน
เดนิทางสะดวก 
2.ทำใหลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
 

สถานที่ ทางหลวงหมายเลข 2188
เช่ือมบานลาดพัฒนา หมูที่ 17 
กวาง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หรือคิดเปนพื้นที่กอสรางไมนอย  
10,000 ตารางเมตร 

4,826,000 
 

4,826,000 
 

4,826,000 
 

4,826,000 
 

- 
 

จำนวน
ครัวเรือน
และ
ประชาชน 
 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
2.ทำใหลด
การเกิด
อุบัติเหต ุ
 

กองชาง 

แบบ ผ.02/2 



๑๓๐ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี    2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการปรับปรุง
ซอมแซม/เสริมผิว  

1.ทำใหประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
 

สถานที่ ทางหลวงหมายเลข 2188
เช่ือมบานหนองหวา หมูที่ 9 ม.21 
กวาง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือคิดเปน
พ้ืนที่กอสรางไมนอย  18,000 
ตารางเมตร 

8,633,000 
 

8,633,000 
 

8,633,000 
 

8,633,000 
 

- 
 

จำนวน
ครัวเรือน
และ
ประชาชน 
 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
2.ทำใหลด
การเกิด
อุบัติเหต ุ
 

กองชาง 

31 โครงการปรับปรุง
ซอมแซม/เสริมผิว  

1.ทำใหประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
 

สถานที่ บานลาดใต หมูท่ี 14 เชือ่ม
บานโพนงาม ต.คันธารราษฎร 
กวาง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือคิดเปน
พ้ืนที่กอสรางไมนอย  8,000 
ตารางเมตร 

4,606,000 

 
4,606,000 

 
4,606,000 

 
4,606,000 

 
- 
 

จำนวน
ครัวเรือน
และ
ประชาชน 
 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
2.ทำใหลด
การเกิด
อุบัติเหต ุ
 

กองชาง 

แบบ ผ.02/2 



๑๓๑ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี    2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 

 
 
 

กอสราง
ถนนลาดยาง 

 

 
 
 

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมา

สะดวก 

ลาดยางทางเขา
หมูบาน 

หมูที่ 3 ,หมูที่ 19 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

ระยะทาง
ถนน 

การ
คมนาคม

สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

33 

ลาดยางจากบาน
ลาดพัฒนาหมูที ่17 
ถึงปมน้ำมันบานน้ำ

เท่ียงระยะทาง 
2500 เมตร 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

ระยะทาง
ถนน 

การ
คมนาคม

สัญจรไปมา
สะดวก 

 

กองชาง 

34 

 
ซอมแซมลาดยาง 

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมา

สะดวก 

หมูที่ 7  จาก      
ศรีสุข – หนองหวา 

หมูที่ 21 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 
 

ระยะทาง
ถนน 

การ
คมนาคม

สัญจรไปมา 
สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.02/2 



๑๓๒ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวดัมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี    2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรบั 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 

 
 
 
 
 

กอสราง
ถนนลาดยาง 

 

 
 
 
 
 

เพื่อการ
คมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนลาดยางหมูท่ี 
23  ระยะทาง 2 

กิโลเมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 
กองชาง 

36 

ถนนลาดยางจาก
บานดอนบาก  ถึง 

นาดี 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

 
กองชาง 

37 

ถนนลาดยางเชื่อมบ.
ดอนแดง ต.ศรีสุข ถึง  

บ.หนองอุม 
 ต.นาสีนวน ม.2 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

ระยะทางถนน 
การคมนาคม
สญัจรไปมา 

สะดวก 

 
กองชาง 

แบบ ผ.02/2 



๑๓๓ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี    2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 

 
 

กอสราง
ถนนลาดยาง 

 

 
 

เพ่ือการ
คมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนลาดยาง 
หมูที ่14 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

ระยะทาง
ถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

 
กองชาง 

39 
ถนนลาดยาง 

หมูที ่22 
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

ระยะทาง
ถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

 
กองชาง 

แบบ ผ.02/2 



๑๓๔ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยทุธศาสตรจังหวัดที ่   2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเทีย่วเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 

ซอมสรางถนน
แอสฟลทติก 

คอนกรีต  

 

เพ่ือการ
คมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก 

ภายในตำบลศรสุีข  20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

ระยะทาง
ถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

 
กองชาง 

41 
กอสรางถนน 

คสล.สาย บ.ลาด
ใต -บ.โพนงาม 

เพ่ือการ
คมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก 

สายบ.ลาดใต -บ.
โพนงาม 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
ระยะทาง

ถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

 
กองชาง 

42 

กอสรางถนน 
คสล. 

สาย บ.ลาด ม.
18- บ.หนอง

ขาม 

เพ่ือการ
คมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก 

สาย บ.ลาด ม.18- 
บ.หนองขาม 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

ระยะทาง
ถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

 
กองชาง 

แบบ ผ.02/1 



๑๓๕ 

 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี    2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวดัที ่ 1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 
กอสรางถนน 

คสล.บานลาดใต 
- บานสระนคร 

เพ่ือการ
คมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก 

สายบานลาดใต - 
บานสระนคร 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

ระยะทาง
ถนน 

การคมนาคม
สัญจรไปมา 

สะดวก 

 
กองชาง 

44 

กอสรางระบบสูบ
น้ำพลงังาน
แสงอาทิตย  
อางเก็บน้ำ 
หนองบัว 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ำ

อุปโภค/
บริโภคอยาง

เพียงพอ 

อางเก็บน้ำ 
หนองบัว 

ตำบลศรีสุข 
อำเภอกันทรวิชัย 

8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 

อางเก็บน้ำ 
1 แหง 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค/

บริโภคอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

รวม  44  โครงการ 
324,563,000 324,563,000 324,563,000 324,563,000 324,563,000 

 

แบบ ผ.02/1 



๑๓๖ 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี    2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวัดที่  1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลติและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร  อปท. ที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาและประปา 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยาย
เขตไฟฟา แรงต่ำ 
  
 

1.เพื่อให
ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง 
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรพัยสิน  

ขยายเขตไฟฟา แรงต่ำ 
หมูที่ 1- 24 หมูบาน 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

1.รอยละของประชน
เดินทางสะดวก 
2.รอยละของประชน
ที่พึงพอใจ 
3.รอยละอุบัติเหตุ
ลดลง 
 

1.ทำใหประชาชน
เดนิทางสะดวก 
2.ทำใหลดการเกิด
อุบัตเิหต ุ
 

กองชาง 

2 โครงการขยาย
เขตไฟฟา แรงสูง  
 

1.เพื่อให
ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง 
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรพัยสิน  

ขยายเขตไฟฟา แรงสูง 
หมูที่ 1- 24 หมูบาน 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

1.รอยละของประชน
เดินทางสะดวก 
2.รอยละของประชน
ที่พึงพอใจ 
3.รอยละอุบัติเหตุ
ลดลง 
 

1.ทำใหประชาชน
เดนิทางสะดวก 
2.ทำใหลดการเกิด
อุบัตเิหต ุ
 

กองชาง 

 

แบบ ผ.02/1 



๑๓๗ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี    2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร  อปท. ที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาและและประปา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประส

งค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการขยาย
เขตไฟฟา แรง
ต่ำ หมูที่ 3 
 

1.เพ่ือสอง
สวางใน
ยามค่ำคืน  
2.เพ่ือ
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพยสิน  

ขยายเขตไฟฟา แรงต่ำ  
1.จากบานนางทองจัน  
เหลาชัย ถึง นาย
สมศักดิ์ นาเสถียร 
ระยะทาง 100 ม. 
2.นายสุวรรณ นาม
โคตร ถึง นางประยรู  
ภูพานไร ระยะทาง 
500 ม. 
3.นายประเสริฐ เรือน
กระโทก  ถึง นางทอง
บอ  กันทาง ระยะทาง 
200 ม. 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.รอยละของ
ประชนเดินทาง
สะดวก 
2.รอยละของ
ประชนที่พึงพอใจ 
3.รอยละอุบัตเิหตุ
ลดลง 
 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ
 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



๑๓๘ 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   1.ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี    2.สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวดัที ่ 1. การพัฒนาโครงสรางดานการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร  อปท. ที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาและและประปา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขตไฟฟา 
แรงต่ำ หมูท่ี  8 พรอม
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 
 

1.เพ่ือสองสวาง
ในยามค่ำคืน  
2.เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
3.เพ่ือใหมีไฟฟา
ใชทั่วถึงทุก
ครัวเรือน  

ภายในบานหนอง
แคนหมูที่ 8 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.รอยละของ
ประชนเดินทาง
สะดวก 
2.รอยละของ
ประชนที่พึง
พอใจ 
3.รอยละ
อุบัติเหตลุดลง 
 

1.ทำให
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำใหลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ
 

กองชาง 

 
รวม  4  โครงการ 

 

 
23,000,000 

 
23,000,000 

 
23,000,000 

 
23,000,000 

 
23,000,000 

   

 

แบบ ผ.02/1 



๑๓๙ 

 

 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

ครุภัณฑ ครุภณัฑสำนักงาน เพ่ือใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

โตะทำงานพรอมเกาอี ้
จำนวน 3 ชุด 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 การศึกษา 

2 ตูเก็บเอกสาร จำนวน    
   3 หลงั 

16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 การศึกษา 

3 เพ่ือใหมีเครื่อง
เครื่องปรับอากาศใชที่
เพียงพอ 

เครื่องปรับอากาศ  
1ขนาด 15,000  บีทียู 
2.ขนาด 18,000 บีทียู  
2.ขนาด 24,000 บีทียู 

 
20,000 
21,000 
28,000 

 
20,000 
21,000 
28,000 

 
20,000 
21,000 
28,000 

 
20,000 
21,000 
28,000 

 
20,000 
21,000 
28,000 

 
 
การศึกษา 

4 เพ่ือใหมีเครื่องถาย
เอกสารใชในสำนักงาน
และการใหบริการ
ประชาชน 

 
เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 

120,000 120,000 120,000 120,000 - การศึกษา 

5 ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอรโนตบุก  จำนวน 1 
เครื่อง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 การศึกษา 

6 ครุภัณฑยานพา 
หนะและขนสง 

เพ่ือใหมีรถยนตใชในการ
ปฏิบัติราชการและติดตอ
ราชการ 

รถตู 1 คัน 
 

 

 

- 1,300,000 - - - การศึกษา 

แบบ ผ. 03 



๑๔๐ 

 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิน่ ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  

ที ่ แผงงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลติของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภัณฑ ครุภณัฑสำนักงาน เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

ตูเก็บเอกสารเหล็กแบบราง
เลื่อน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองคลัง 

8 ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 
ลิ้นชัก 1 หลัง 

7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 กองคลัง 

9 โตะทำงานพรอมเกาอี้ 
จำนวน 5 ชุด 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 กองคลัง 

10 เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศ  
1.ขนาด 12,000  บีทียู  
    จำนวน 1 เครื่อง 
2.ขนาด 24,000 บีทียู 
    จำนวน 3  เครื่อง 

 
15,000 

 
84,000 

 
15,000 

 
84,000 

 
15,000 

 
84,000 

 
15,000 

 
84,000 

 
15,000 

 
84,000 

 
กองคลัง 

11 เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอรโนตบุก  
จำนวน 2 เครื่อง 

44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 กองคลัง 

12 เพ่ือใหมีเครื่องถายเอกสาร
ใชในสำนักงานและการ
ใหบริการประชาชน 

เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กองคลัง 

13 ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอร สำนักงาน/
ประมวลผล 2 เครื่อง 

46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 กองคลัง 

14 คอมพิวเตอร All In One 
จำนวน 2 เครื่อง 

46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 กองคลัง 

15 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภณัฑสำนักงาน เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะเกาอี้  
จำนวน 10 ชุด 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองชาง 

 

แบบ ผ. 03 



๑๔๑ 

 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  

ที ่ แผงงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลติของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 

16 บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ 
 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปริ้นเตอรเลเซอรขาว-
ดำ จำนวน 2 เครื่อง 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 กองคลัง 

17 เครื่องปริ้นเตอรเลเซอรส ี
จำนวน 2 เครื่อง 

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองคลัง 

18 บริหารงาน
ทั่วไป 

 

ครุภัณฑ 

 
ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

รถจักรยานยนต ขนาด 
110 ซซีี แบบเกียรอัตโนมัต ิ
จำนวน 1 คัน 

51,600 - - - 51,600 กองคลัง/
สำนักปลดั 

19 รักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ 
                                                                                                                      
 

                         
ครุภัณฑสำนักงาน                       

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

ตูเก็บเอกสาร 2 หลัง 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 สำนักปลดั 
(ปองกัน) 

20 พัดลมแขวนผนงั 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สำนักปลดั 
(ปองกัน) 

21 ครุภณัฑยาน 
พาหนะและขนสง 

เพ่ือใหมีรถยนตใชในการ
ปฏิบัติราชการและติดตอ
ราชการ 

รถยนต  1 คัน - 
1,000,000 - - - 

สำนักปลดั 
(ปองกัน) 

22 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอร 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 สำนักปลดั 
(ปองกัน) 

23 ครุภณัฑสำนักงาน โตะทำงานพรอมเกาอี ้ 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 สำนักปลดั 
(ปองกัน) 

24 รักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ 
                                      
 

ครุภัณฑยาน 
พาหนะและขนสง 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

รถบรรทุกน้ำดับเพลิง 
อเนกประสงค  

4,000,000 - - - 4,000,000 สำนักปลดั 
(ปองกัน) 

 

แบบ ผ. 03 



๑๔๒ 

 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  

ที ่ แผงงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลติของครุภณัฑ) งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 สังคม
สงเคราะห 

ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใช
ที่จำเปนในการปฏิบัติงาน 

โตะทำงานพรอมเกาอี้ทำงาน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กอง
สวัสดิการ 

26 ตูเหล็ก 2 หลัง 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กอง 
สวัสดิการ 

27 ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใช
ทีพ่รอมในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กอง
สวัสดิการ 

28 
คอมพิวเตอรโนตบุค 
1 เครื่อง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กอง
สวัสดิการ 

29 

บริหาร
ทั่วไป 

 
 
 
 
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 
 

เพ่ือไวประจำสำนักงาน
และใหบริการประชาชน

ที่มาติดตอราชการ 

เครื่องทำน้ำรอน-น้ำเย็น แบบตอ 
ขนาด 2 กอก 

จำนวน  3  เครื่อง 
75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 สำนักปลดั 

30 
เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใช
ทีพ่รอมในการปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดหญาแบบเขน็จำนวน 1 
เครื่อง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สำนักปลดั 

31 
ครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใช

ทีพ่รอมในการปฏิบัติงาน 
โทรศัพทสำนักงาน  จำนวน 3 

เครื่อง 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สำนักปลดั 

32 
เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษ
ธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
สำนักปลดั 

33 บริหารงาน
ทั่วไป 

 
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใช
ทีพ่รอมในการปฏิบัติงาน 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 

เครื่อง 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักปลดั 

34 กลองถายภาพระบบดิจติอล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลดั 

35 
รักษาความ
สงบภายใน 

 
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑยาน 
พาหนะและขนสง 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใช
ทีพ่รอมในการปฏิบัติงาน 

โครงการจดัซื้อรถเคลื่อนที่เร็ว
(รถจักรยานยนต)ปริมาตร

กระบอกสบูไมตำ่กวา 140 ชี ชี 

 
15๐,๐๐๐ 

 
15๐,๐๐๐ 

 
15๐,๐๐๐ 

 
15๐,๐๐๐ 

 
15๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

ปองกันฯ 

แบบ ผ. 03 



๑๔๓ 

 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวชิัย  จังหวดัมหาสารคาม  

ที ่ แผงงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลติของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 
เคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑยาน 
พาหนะและ
ขนสง 

เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหกับการทำงาน จัดซ้ือลอวัดระยะ - 

15,000 15,000 15,000 15,000 
กองชาง 

37 
บริหารงาน

ทั่วไป 
ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชท่ี
พรอมในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร  
จำนวน  3  เครื่อง 

- 66,000 66,000 66,000 66,000 สำนักปลัด 

38 
คอมพิวเตอรโนตบุก จำนวน 
1 เครื่อง 

- 22,000 22,000 22,000 22,000 สำนักปลัด 

39 
เครื่องปริ้นเตอรเลเซอรสี 
จำนวน 1 เครื่อง 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 สำนักปลัด 

40 

การเกษตร 

 
 
 
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชท่ี
พรอมในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร  
จำนวน  2  เครื่อง 

- 44,000 44,000 44,000 44,000 กองเกษตร 

41 
เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร ขาว-
ดำ จำนวน 2 เครื่อง 

- 18,000 
18,000 18,000 18,000 

กองเกษตร 

42 
ครุภัณฑ
สำนักงาน 

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชท่ี
พรอมในการปฏิบัติงาน 

โตะทำงานพรอมเกาอี้ทำงาน 
จำนวน 3 ชุด 

- 24,000 
24,000 24,000 24,000 

กองเกษตร 

43 ตูเก็บเอกสาร - 11,000 11,000 11,000 11,000 กองเกษตร 

44 

การศึกษา 

 
 
 
ครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชท่ี
พรอมในการปฏิบัติงาน 

เครือ่งคอมพิวเตอร  
จำนวน 2 เครื่อง 

- 46,000 46,000 46,000 46,000 กอง
การศึกษา 

45 
เครื่องปริ้นเตอรเลเซอรขาว-
ดำ จำนวน 2 เครื่อง 

- 18,000 18,000 18,000 18,000 กอง
การศึกษา 

46 
ครุภัณฑกีฬา เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชท่ี

พรอมในการปฏิบัติงาน 
เครื่องเลนสนาม - 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง

การศึกษา 

47 
ครุภัณฑ
สำนักงาน 

เพื่อตอนรับแขก ชุดรับแขก 5 ที่น่ัง พรอมโตะ
กลาง  1  ชุด 

- 30,000 30,000 30,000 - กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 03 



๑๔๔ 

 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  

ที ่ แผงงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลติของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 
เคหะและ
ชุมชน 

 
  ครุภัณฑ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ืออานและเขียน
ขอมูลในบัตร
เอนกประสงค 

อุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค  
จำนวน 4 เครื่อง 

- 2,800 2,800 2,800 2,800 กองชาง 

49 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชที่พรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย - 200,000 200,000 200,000 200,000 สำนักปลดั 
50 อุปกรณกระจายสัญญาน - 30,000 30,000 30,000 30,000 สำนักปลดั 

51 เครื่องสำรองไฟ - 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักปลัด 

52 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล 

เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล 

- 120,000 120,000 120,000 - กองชาง 

53 ครุภัณฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชที่พรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร  
จำนวน  3  เครื่อง 

- 66,000 66,000 66,000 66,000 กองชาง 

54 คอมพิวเตอรโนตบุก 
จำนวน 1 เครื่อง 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 กองชาง 

55 เครื่องปริ้นเตอรเลเซอรสี 
จำนวน 1 เครื่อง 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 กองชาง 

56 ครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชที่พรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

โตะทำงานพรอมเกาอี้
ทำงาน จำนวน 3 ชุด 

- 
20,000 20,000 20,000 20,000 

กองชาง 

57 ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถยนต 4 ประตู 1  คัน - 
1,000,000 1,000,000 1,000,000 - 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. 03 



๑๔๕ 

 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  

ที ่ แผงงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลติของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 สาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

โตะทำงานพรอมเกาอี้
ทำงาน จำนวน 2 ชดุ 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

กอง
สาธารณสุข 

59 ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร  
จำนวน  2  เครื่อง 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 

กอง
สาธารณสุข 

60 ครุภัณฑ
การเกษตร 

เครื่องพนหมอกควัน 
จำนวน 1 เครื่อง 

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 กอง
สาธารณสุข 

61 ครุภัณฑ
การเกษตร 

เครื่องพนฝอยละออง 
จำนวน 1 เครื่อง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กอง
สาธารณสุข 

62 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ครุภณัฑอ่ืน ๆ เพ่ือจัดหาซุมเฉลมิพระ
เกียรติ พรอมติดตั้ง 

ซุมเฉลมิพระเกียรติ  
รัชกาลที่ 10 

- 
- 

 
600,000 

 
600,000 

 
- 

 
สำนักปลดั 

63 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

เพ่ือการติดตามขาวสาร 
ตาง ๆ 

โทรทัศน LED TV ขนาด 
32 นิ้ว  

7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 กองชาง 

64 
การศึกษา ครุภัณฑ ครุภณัฑโฆษณา

และเผยแพร 
เพ่ือการติดตามขาวสาร 
ตาง ๆ 

โทรทัศน LED TV ขนาด 
32 นิ้ว  

7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 การศึกษา 

65 
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

เพ่ือการติดตามขาวสาร 
ตาง ๆ 

โทรทัศน LED TV ขนาด 
32 นิ้ว  

7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 คลัง 

66 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภณัฑงานบาน
งานครวั 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
1 เครือ่ง  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปองกัน ฯ / 
สำนักปลดั 

67 สังคมและ
สงเคราะห 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

เครือ่งปริน้เตอรเลเซอรสี 
จำนวน 1 เครื่อง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กอง
สวัสดิการ 

แบบ ผ. 03 



๑๔๖ 

 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 การเกษตร ครุภัณฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปริ้นเตอรเลเซอรสี 
จำนวน 1 เครื่อง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เกษตร 

69 สังคมและ
สงเคราะห 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร 
ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง 

18,000 
18,000 

18,000 
18,000 18,000 กอง

สวัสดิการ 

70 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร ขนาด 
19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 30,000 

 
30,000 30,000 

 
30,000 

 
30,000 

ปองกัน ฯ 
/ สำนัก
ปลัด 

71 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

เครือ่งพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  8,000 

 
8,000 8,000 

 
8,000 

 
8,000 

ปองกัน ฯ 
/ สำนัก
ปลัด 

72 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

เครือ่งสำรองไฟฟา ขนาด 
800VA จำนวน 1 เครื่อง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ปองกัน ฯ 
/ สำนัก
ปลัด 

73 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ครุภณัฑสำนักงาน เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
จำเปนในการปฏิบัติงาน 

โตะทำงานพรอมเกาอี ้
จำนวน 10 ชุด 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สำนักปลดั 

74 ตูเก็บเอกสาร จำนวน    
   2 หลัง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สำนักปลดั 

75 ชั้นวางหนังสือหรอืเก็บแฟม
เอกสาร  จำนวน 2 หลัง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สำนักปลดั 

76 เพ่ือตอนรับแขก ชุดรับแขก 5 ที่น่ัง พรอม
โตะกลาง  1  ชุด 

30,000 30,000 30,000 30,000 - สำนักปลดั 

 

แบบ ผ. 03 



๑๔๗ 

 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570 ) 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย (ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงา

น
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือใหมีเครื่อง
เครื่องปรับอากาศใชที่
เพียงพอ 

เครื่องปรับอากาศ  
1.ขนาด 12,000  บีทียู  
2.ขนาด 18,000 บีทียู 
3.ขนาด 24,000 บีทียู 

 
102,000 
105,000 
280,000- 

 
- 

 
102,000 
105,000 
280,000 

 
- 

 
102,000 
105,000 
280,000 

 
 

สำนัก
ปลัด 

78 เพ่ือใหมเีครื่องถายเอกสารใช
ในสำนักงานและการ
ใหบริการประชาชน 

เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล 

120,000 - 120,000 120,000 120,000 สำนัก
ปลัด 

79 ครภุัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

เพื่อการติดตาม 
ขาวสารตาง ๆ 

โทรทัศน LED TV ขนาด 32 
นิ้ว  

15,000 - 15,000 15,000 15,000 สำนัก
ปลัด 

80 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพา 
หนะและขนสง 

เพื่อใหมีรถยนตใชในการ
ปฏิบัติราชการและติดตอ
ราชการ 

 
รถยนต 4 ประตู  1 คัน 

1,000,000 - - 1,000,000 - สำนัก
ปลัด 

81 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ครภุัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชท่ี
พรอมในการปฏิบัติงาน 

เครือ่งอานบัตรเอนกประสงค  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สำนัก
ปลัด 

82 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

เลื่อยโซยนต 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ปองกัน 
ฯ / 

สำนัก
ปลัด 

83 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
พรอมในการปฏิบัติงาน 

ซับเมิรสสูบน้ำ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ปองกัน 
ฯ / 

สำนัก
ปลัด 

รวม  83   โครงการ 7,457,600 6,073,400 4,995,400 5,508,400 7,095,400  

แบบ ผ. 03 



๑๔๘ 

 

 


